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Forord.

E,fter at Konservator Lorange i flere Aar havde samlet et betydeligt Materiale til nærværende Afhandling,

og paa det Nærmeste udarbeidet det, blev han hastig bortrevet af Døden inden Værkets endelige Fuldførelse.

Han beviste mig den Ære paa sit sidste Leie at atsbelro mig On.sorgen med eet foreliggende Manuskript. Det

paalaa mig da at foretage nogle af Forfatteren selv paapegede Forandringer, og efter hans Optegnelser, sætte i Stil flere Smaa-

partier, der endnu ikke vare fuldfærdige. Faa Grund af det rige Materiale havde dette sine Vanskeligheder og medførte et

Ansvar, som vakte Betænkeligheder hos mig; men Pietetshensyn til den afdøde Ven blev det afgjorende. og bestemte mig til

at overtage et Arbeide, som jeg ialfald har drevet med Flid og Kjærhghcd. Maatte nu de Dele, der skyldes Udgiveren, ikke

skjæmme Loranges eget Arbeide. — Det franske Resumé er helt og holdent fra Udgiverens Pen.

C. D.



Indledning.

MlYJj cende archeologiske Materiale efterhaanden har magte« at

itte U\ iom man engang antog at have adskilt de ældre

Kulturperiode* i Norden, har del -kke lykkedes at bringe tilstrækkelig

Klarhed over den :,ahistoriske Tids Afslutning eller paa en til! dllende

,,-
i dyse j lem de nordiske I gei fra den saakaldte ældre

og yn§ • nalder.

i, ., ....
i

le er Uligheden mellem de fra di

Xid de Gjenstande. paa samme 'Jul som Fundi ne fra den

yngre Jernalder "w s*or Ensartethed i Gravgods, at man

lti| for;_ .
r at finde en sikkei Ledetraad til Bestemmelse af de

Ilder.

Oveq ad er< ligesaa sjeli «m Ovi psfoxmer.

j
j

aye i ildsagstypers Optræden i Norden har længe været

Den Dunkelhed, der i ver Vikingetidens Indledning og det nær-

vidt afvigende Menin|

,. r d en Gra i bleven trukket nærmen

mdred« taing. og da Hedenskabets Gravskik blandt

som I ved St Olafs Død, kommer altsaa

!. el Fund til at indenfor et Tidsrum af ikke

(»g dag tilhører over Halvparten af alle i Landet fundne

K i le.

i

,-•
.

., Materiale er »sær heatet fra de norske

i

I Danmart piiørei Anvendelsen af Gravhauger saa

islutningen

,jcn r Jernalder ir Gravl i saa sji due, at

- er lange 1 tvis Gravskik man n ganske uvidende.

I
v

. have været opl gjennem hele Jern-

Hede ' f bevaiede Oldtidsminder saa stærkt, at man

, farf^y. inder og 1 tid fra alle de mange Aarhundreder, der lig

mrttrm Landets f#r jgcbx og Vikin.

, ^ ^ „bet , ge ved luderen, udviklet den yngre Jernalder

rden. Uhghcdcn i de bo med nde lokale Karaktert

Te* tnudlemd at maatte Betænkeligt rs Fund B Fa

I Uc - s«c«

m

m



l'ii stam snes cm iiintjat Goade at 1 de dybere liggen. U- Aar*ager r der maj antaget il hav« ligget til Grund

for denne Besynderlighed, at der hos saa no?r hiaÉsnglririT Nabd Jk med IMMIK Gaderene og samme i Opfatning røn

-kandinaviske I Jkegreoe — paa en og saesnte Tul h.ir \..«u-i len Overensstemmelse i Gravskikke, isssi ski l>.»n-

Naboer mod Syd de nordtydske 5 i

'•-' holdt bat ved I rnding, aldeoetund Kari den Store setter

I
1

. sf for di edens* i
- [Gapitul A l» ;>; Mia fruiaiififtl mm >

'
! idning ok i det medgivae

hor Kei sldode« egen og haaa Omgrvelaen Opfateing af Livet eftei dette, idet Gm
gv . vel li med Tanken, paa Livet kun les G von, synes di Viking*

I
tmn talende V yrå cm, ' -u Av oens VTalhaUatra have vwsnA tankere

t og inderligere tilegnet e »gen anden Del at N De hedt S " lst,/

Aarh*. er, i G de og Gcavmi *et et ulige fyldigei tryk r<* ane Forestillinger uiii Livet efter Dåden i ad

Afsnit af vort Fædrelands Oldtid.

Ln er at 11
'

' Uge I

i
!*,

• \il sige, uagu s kan paaviss l )emaklerena -hit. ei Jet •.'•,• ellei aldrig rillende, si

imiiair " ar ladt '" begraanj wraia I rulgi Udviklingen, Grav!

i al optra&di • nmeaifc • )* vistnok > tilfalde

u der paa en. Geard finde* ea Hk * ifle omtrent samme Tidaaftnu

tiiU,ian nsiari K vdlagea riden. Ætteni lomemste M da i. Kngerai

og i
K. les haj faaet sin Haug, — sm -i tedta ul Hvile, hvorledes et

Almuen og t i Ak Deeoai ved vi bidt la norske I
athre raidghed, age taa

I

'.

it
.

t a kikke i
.'

-

' li. ng. Men idel Ikke stene

l |

' i Graandsa .• dtgjere, al

pe, i

,

ihgeL, * man paa iykjeatgjerende Maade kan angiv«

del og li- - «i P** u '

1
'

Maienok- Fund fra Norges \ u 1"«™ '
l M,»nlf Mueetun, oeppe med tflatra

I

i , ,
l

i' i baade store Gtn*.

s i .
» l! '- ! I'*: Sikkerhnd skal kunne

loHUi . .

I' . eJUge LandadeJe altfoi store

indbyrde* Baade i den i VÉ '

'

' '

[ •Ul,, il havc

i indet i Egne.

Yngre Jen • '

:: '"
' °t ' TlOfflfai BI«M hal

fedt*: vnt >»g k rnrkineg« Rygb, Anrb i^r: S l£l

I ... »inngstkiem i Mafcakfii Mette« uhfwidfte Lig, ere rjektoe I Sverigi

na-sten idijendte i lUnnurk. mea har i ikke nagl '

'

k fc*"** m inihllntnl

paa langt non at IsnfJM Mdtt) BÉMf Ul ttaia^rnder, dm ligger na-rmevt fol ngetideni

Pegjfssikfe

*J lodersngeberne har \ UaØX* VikJOgttioVo i n kun

for e« 1VJ tilbnm Formrtonen. fmsnbyd BMf4gC kulturhis? >n>kr Gaader Sj idngei

fra de« jrkirr Jemakier U den yngre fc » og rf bleven snMOt BOfJI det &M NofdOBf

le SpørgMnaaJ. Bcna den issé i Ai A *** '
k >y:k AaA lifig s

-

«8I>-

snreamriTf med den udi^ji afjsgjramidi Kritautaadftag i dan Bads

Tid nnaengM »otte* i Furt«ndei*e med bvh firingen af et t 1 liar det t«iaa af frenu., al

ved den yngre Jernalder* Brgyndebc ny I »ng beslægtet Ih- ^> u.iun« bave y »er

<ter^- i^j... .a,«^^ har me. > ™ r : "
'

'

: : '
r "^

len oen«e«gaacnde Kuhurturondnng »om dnlge geri*e> * « \\*\ luk

der i Stimed skulde bane modaet de nordtske summer Ul . at 1 rta% B «
wg xpiiiis I paa den ewnpraske Kng*»kutTiad>

\ in li ilsmwre for ole de fmsÉjimg.' btdtil fremkomne Forklanr^storMg om den yng i bil

virret Bl de > ff^-^^^^ l *dsagnformer. Ornanuri I daang og>ai ere af hjemky

for jifdfrmdnr Oldsagers Bn^barhed til kukurhist* runger er nemlig ug maa vorr,

fra det lAdenJjusdhfra mduete. Og herom har ghed Dflfl

m emartede OUsager ere j>oa Grund af %um ntlig karakt. titagne

Arbeide Indtil dm ysmsi
'^iu
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været lidet udviklet og helt afhængig af udenlandske Handelsforbindelser, men fra den Tid skulde man i de bevarede Oldsager

?e Beviser for et mægtigt Opsving i det nordiske Haandværksarbeide og Kunstfærdighed. Som Folge heraf skulde Oldsagerne

fra den yngre Jernalder fremfor nogen af de foregaaende Kulturperioder vise en udpræget national-nordisk Karakter, og idet

man forst i den yngre Jernalder skulde finde Ting, der kunde henregnes under skandinavisk Kunst eller Ornamentik (Hans

Hildebrand, S. 125) trak man Slutningen videre: den yngre Jernalder saaledes som den afspejler sig i de bevarede Oldsager og

Mindesmærker, skulde være ejendommelig for Norden og særlig for Norge og Sveatand, hvor Vikingetidens Minder var tilstede

i størst Overflødighed, og hvor altsaa Vikingetidens »særlig nordiske« Kultur skulde have været kraftigere udviklet og tilegnet

end i Danmark og Sydsverige.

Især skulde denne nationale Kultur fundet sit Udtryk i den yngre Jernalders Vaaben og Smykker. Ox, Spyd, men

især Sværd fremtræder 1 Former, ganske forskjellige fra den ældre Jernalders og efter almindelig Antagelse ogsaa forskjellige

fra samtidige Vaaben 1 andre Lande. .It difTers from the types, that preeeded and succeded it in Nonvay and it differs also

from the types of swords of the later Iron age in other countries of Europa. It is sperially the sword of the Norwegian

Viking. Joseph Anderson. Scottand in pagan times P. 34. i«*)- Om disse Sværd og Spyd har endog været sagt, at dersom

Historien ikke havde vidst at fortælle om Vikingetogene, vilde man ved Hjælp, af de rundt om i Europas forskjellige Lande

opgravede nordiske Vtkmgev aaben have været istand til at opklare den rette Sammenhæng og følge Vikingetogenes Gang

og Udstrækning,

Af Hensyn til den store Betydning, man altsaa hidtil har troet at kunne tilægge den yngre Jernalders Oldsagsformer,

og da det archeologiske Materiale i den Tilstand hvori det har foreligget i vore Samlinger, trods sin Kigdom og stadige Forøgelse,

ikke sy

og om

en enkelt Uldsagsgruppe kunde bringe Forskningen paa et nyt Spor

Fund mest betegnende Gruppe: den yngre jernalders Sværd.

Den yngre Jernalders Indledning og Vikingetidens Begyndelse tilhorer for vort Fædrelands Vedkommende, for alt

hvad der vedrører Kulturhistorien, endnu ganske den forhistoriske Tid. til hvis Belysning de jordfundne Oldsager fremdeles er

de vigtigste eller saa godt som eneste Kilder. Det var med Vaaben i Haand, at det norske Folk brod ud af det forhistoriske

Mørke og for fanfe Gang lod Udenverdenen mærke sin Tilværelse. >Fra Nord stormede Ulykkerne inde over de vesteuro.

peiske Lande hv» samtidige Annahster snart §k fuldt op at optegne og berette om Vikingernes mægtige Sværdhug, Uagtet

„ær 1000 Aar siden den Tid har lagt sin Kust paa de engang blanke Vaaben, ere Undersøgelserne lykkedes over al Forvent-

De samle Vaaben har ved en heldig Behandling atter tildels kunnet fremstaa i sin gamle Glans og paa \ ikmgernes

det arcncologisKi* -uacenaic i ucn iuswuu n*un uvi » "»«w« —" ———„—. -— „ ~

yntes at ville bnnge noget væsentlig nyt Bidrag til Lo mng af Spørgsmaalet om disse Oldsagsformers rette Oprindelse

de yngre Jernaldersfunds indbyrdes Alder, kom jeg paa den Tanke, at man maaske ved en nærmere Undersøgelse af

Jeg valgte da den for Tidsalderen og for de norske

tung. gami

.erd er fundet ny,, uanede Bidrag ul Y,k,„ B,,J, Saga . V.stnok maa de her meddelte Forfatte™ Underpelser fremdeles

kun betragtes som Forsog. Men da der ved dem synes at være aabnet et ny. Felt for Forskningen, og da Slutmngerne, hvort.1

** nye Aktstykker synes a, give Antedning, drillet s,g ««ltlg fra addre Anskuelser, har jeg troet at kunne forsvare a,

fade disse m.ne Iagttagelser selv paa det nuværende Stadmm komme t,l 1'ontaw. Kundskab.



De nordiske Vikingesværd.

Let t-r af alle Vaaben det eneste, der hu holdt sig gjennem alle lider igefti Broncealderen* hemmelighed?i1ulde

Tidsalder til vore Dage.

Bestemt for Nærkamp, Mand mod Mand, betinger det Mod og personlig Tapperhed, er derfor Sagnheliens Yndlinge

vaaben og Krigsgudens Symbol.

Sværdet har som Vaaben en dobbelt Opgave, at tilfoie Saar og at værge. For pna bedste Maade at svare til Hen-

sigten har det i Tidens Lob un iet nunge Forandringer. Krkjendelsen af den i Hvrh ,1, som den hensigisir.i igstc

Yabenform bestandig har givet, har uviUcaariigen i denne Ketnmg bragt alle Parler til paa bedste Maade il (Uge und Tiden,

Og til hurtigst muligt at optage fra Ven eller Fiende enhver Forandring', der praktisk viste sig at VWQ en Forbedring. Alle

tilfældige Hensyn, saasom vexlende Moder eller bjtkeltin.uidv Indfald, der ellers i Btt mange Retninger har va-ret bestemmende

for Valg af Form. har for Sværdets Vedkommende manuel tande i Baggrunden Ug for Spørgsmaalet Liv eller l 'od, ,,-

selv nationale F. beder har derfor vistnok kun for BU vidt fundet Udiryk i Sv.erdformen, som de har staaei i For-

bindelse med en særegen Kampmaade. Jes f, Fx, Krumsabelen, den rette Stodkaarde o. s. vi

Gjennem hele Oldtiden ligetil den senere Middelalder synes Svardei væsentlig Bl have varet forbeholdt de befalende,

desuden at have hørt med til Rytteriets Bevæbning. Om de verdenserobrende romerske Sva-rd er F.fterretmngeme USJkkre.

Det korte Stodsværd bragte Roms Soldater Seieren Qtøef de med lange Hugsværd bevæbnede Galler, medens den under

Keiser August optagm dia med tvæeggei Klinge \ i>tnok kun blev fint af de til Hest tjenstgjorende HjæJpetrOppei og af

det romerske Kavaleri. I Karl den Slores Hær,' vm Spyd Og Skjold den almindelige Krigers lovbefalede Udrustning »arma

id est SCUtum et lancea« .Capitul III, § 4. 22). Rytterne derimod skulde have Skjold og I^andse. et tvæegget og et eneggei

t .d, Bue og Pile. Ogsaa blandt Angelsaxeme (Kemble, Horæ ferales SO| o. f.), var Spyd og Skjold Fodfolkets sædvanlige

Vaaben, og da Angelsaxerne efter alle Beretninger lige til den normanniske Frobring gjennemgaaende foretrak at kjæmpc

]>, vil det hos dem kun Adelen, der gjorde Krigstjeue>te tilhest, og som derfor var udrustede med tvmeggede Sværd.

.mtidigt synes de norske Gravfund og boarede Traditioner at samslemme i, at i Vikingei Aarhimdreder var

Sværd de nordiske Krigeres fornemste Værg«. Al' fa adne Yikingesvarrd kjendes hidtil alene Ira Norge over 14.n1 og itolge

de islandske Sagaer var det sædvanligt 1 Vikingetiden, at selv jævne Uunder var i Besiddelse af gode Sværd.

Gravfundene beviser yderligere, at de nordiske Vikinger har havt to Slag« Sværd eneggede og tvæeggede, begge

Slags for en Haand. Ifølge Professor Kyghs Optælling havde man 1 1885 for Norges Vedkommende Kundskab om 28S

eneggede og 716 tvareggede, medens 4O6 var ubestemte, ialt 1470 Stykker.

Forholdstallet bliver altsaa otte ivæeggede til tre eneggede, (Rygb, N, 0., 1S85, 27).

Hlandt de eneggede er flere let igjenkjendelige udenlandske Stykker FIg. 1. Tab. V gjengiver saaledes en .1

Scramasax funden i Gloppen i Nordfjord. Dette Slags >\ærd havde stor Udbredelse blandt Franker, Alamaner og Burgunder og

holdt sig ligt ni ned i 13de Aarh lUndenschmit, Handl*. 213). Tangen (»la soie«) er i Regelen paafaldende lang lu anden lien-

domtnelighed er de fordybede Linier, som i de fleste Tilfælder ere anbragte tæt under og parallel und Ryggen ..imasaxen

fra Gloppen har tydeligvis været et Pragtstykke, Tværsnittet Rg. 1 r, viser de fordybede Liniers line Profiler.
1
desuden er der

under disse indfartdt et damasceret Baand, der ved sit kunstfærdige Arbnde vel væsentlig har tjent til at smykke, men desuden

•1 L*eo*Lf $ 91) uf«« »t Souwunt Redder rikr •Cmm'«- tagfat -' tø*" ™å Gtil »"lede* *on» QragOlllll tMMOW om

Fndcgudc Dtffti nu ulftid k» vjftc %U«. »IMHiliil ^mc Forfatter fJS. hf brm*rk*r, kl At rildwte FoLknkc «* »*4 tf anvende GNI i

Kutf> sod udn Me*»e*kw

MM
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„«a IH «t rtvAe Kten. »teage« har hav, jernhjalt nu-O s,or Knap og rifl« Metetag, gte s<„„ *«»•**
STf ft. IOTA fflRg 2 Tab. IV dier Kg. i Tab. VI Itede tvegede Sværd. Andre der,,,,,,) smn Ik M. N- -'V

?UZ*!i 2 fra Btee «e te. med bar Tange. Scramasa.en h« te Od. » l-< Ryg og^ «
te^teJite* oo i te» Vikingegran. fundne eneggede Kling« har derimod re. Ryg; kun k>«

> >
^

te* Lner Odt M^ eneggede S«rd e« af te teieHi, ^^^££££
s rr-r^r::-::r^;x:::ars-r- «-*; £
MettJL. Ugnende *- teo-nmer , »teten ogaaa paa ,,,,,., ^£ZJZt££*—"» -*"*
aal.de. e« med kun 0.46; lang Klinge. Hertil kommer, ar ved V ,kntetau *gte ser J &

,ammt.stols

, N„ge. F„ Norges *ldre te>d«r Ifte. te* mere v„d .te.^^K-llA-- Kæberet-

ningen melder ii.se Undset, n. Oldsager, b. 8 13J. «*&
r>arillt.!e Linier paa Ryggen, samt en kort Klinge

Jrdal. fonden sammen med Motetete og med^^^^^T« inndk-rbd Vikingerne begynd,

„,ed bar Tange fa S« i Logw Sogn, Mryns tetegpdd (ft M. »*S*»*
,. 5lor Qpmteted.

fete. de i Ndrg« V.k.ngegrave npteer , rtort An«, en Om,Ue
-
ghed. £*-£ , ^^

-,„„ den at .de eneggede 5varden saUnas alideles . Svenge. (H. Htldebrand, Statens

hist. Museum [886, 49)- „.. , ... , „„». ,.,.,.. stot re Opgave, end at en flink Kniv-

» synes de, a, tete«, af en J^^SteTjS^LS-»U- - « »** '»3

smed kunde ,, , De te «. <te££££~ ^te ,^ swtninger med Hensyn »Oldte.

kan imidlertid van, et Vrdnesbyrd om, hvor

^J** ^ ^ ^ 4 Tab . v rfMdede tal domasceredo

Arbejdsevne. Denne eneggede Klinge or en kraltag .,s Og lun

,aml1,e„ha-ngen,.k Stykke; fra Tangeroden

tOTde Klinge, mm, teden b» ^ -te rtte^ «te*^ ^ ^„^ ^,snios . K >„

ul beoimod Oddens Boining gur langs hele Bladel M.dt ,n aaben i- j^^ har ^^^
„s ,s . Andre Stykker danner desuden Und^elser ,

den >„ k- ^ J^,,,^ Blad. ^^n,«
,, a ,„nscere, KHoge. Univ. No. »64 fra Toten er en ,,,,, st, M ,4-, k-

_ ^^^^
m ,vd„,a re,,, .ulte.lun, ,oi d,ci.us d«ger. [Hew«. ancen, An,« I. S.

. 54).

(af ,Jy») .meom magnum cnltellum e, meam pan-an, en,em.
Sl^takab med Kranker riget, Semispatha

Kfter a, SandsynUghed har M.,rs,ede,en af de ene,ge,.k W-«^
(v rf—I. d-

og specidt tor man vistnok i de *. eneggerk- Khnger.-*»- "-£ J , (ll„, paa K;irl deil

lJd,e Lang.a. der for,rinsv15 synes ^ndt rf *•"££*£?££^ for SemmMmmn, Vedkommende.

h. Tid forfattede Uriake Undsiov. Opnndebe« er .m.dlerud ,Kk, ««»-^^^ ^^ Svu.r,,fornKrs

*r<ssra-»"=i"ss — - -——^

—

dc

„J^delOtag« ved nærmere Cndersoge.e syneS^-^JT^ v.kingefund. tra-ffes de sjelden te men

L-ag,e. de eneggede Klmger ""%££££. * Z -' t«-egg«de Vikinge^. * « - *
llæsu-n .Ibd , Wteb* med. ahsaa som et Sbg. R««vm

(
^ ^^ .^ ^.^ , ^

ku„s,kerdigere. og kostbarere Vaaben. V.k.ngens bte^'^ .„ godl Sv;ml ,r den ha!ve Seier.. ja o«

0- - 'kkC

""t"'
81

;
1

;'";:,
e°n D^gs "d ^' L «^ n,ed d« Ord, .di. er kun. hvad du

Varjagemweme fortælles endog at de ved en Drengs

'"

"i Z forekommende forde,mes,e ha.k,,„, æggede Se.rd har aUe <Z£Z£2££Z -

Vaabenet væsentlig har va-ret beregne, paa Hug men r
•

^^ ^^^ ^ fc^^ v„.,,, ,

„aandtagets F - W—g v«k-nde. dog som

^»J^"
1 „^^ ,r Svierdt,s mes, »Hegnende Del

Kan tete onder enke,,, -ndbyrdes mege, »^^i^'v^^ - * tee va-re. at Mteten er

(Nordb. A-te. S- «) "g oe. >-»*»M* ^* SJUS - »5"» "™'*! *- S™ I
'ar6rS,:",R

-
'"" '";

sr/j-Xte'JSs -^
" - ; - - -* - - - -* - intt"n v,nk' 1

dier afrundet Konturlmfe. dels udtunget. ^j^ bevrøie Kx ,mplarer viser, al omknng

*
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Tværsnittet er ovalt, og Tykkelsen størst naar Indrehj altet, altsaa ikke, -som i senere Tider, paa Midten,

Om disse i Norden fundne tvæeggede Sværd har del været almindeligt lært og antaget at de skulde være en i

Norden udviklet ejendommelig Form (Worsaae, de danskes Kultur i Vikingetiden, 38).

»I Hovedformen ere de kjendelig forskjellige fra Skotternes, Irernes, Angelsaxernes og Frankernes Sværd paa samme

Tid« (Worsaae i Illustr. Tidende 1881, 291).

»Hvorsomhelst denne Slags Sværd ere fundne udenfor Norden, viser Fundforholdene at vi kun har med Vikingers

F.ftcrladenskaber at gjore. ikke med vedkommende tands egne Frembringelser« (Nordb. Aansliv, 34. — Det kgl. Museum for

de nordiske Oldsager 1886, 54).

Naturligvis har det ikke undgaaet Oldforskernes Opmærksomhed at der i de nordiske Oldskrifter nævnes om indførte

Sværd, men idet man lod disse danne Undtagelserne, har man ved Spørgsmaalet om Vikingesværdenes Oprindelse ladet deres

nuværende geografiske Udbredelse, i Overensstemmelse med den saakaldte statistiske Bevismaade, være det væsentlig afgjorende.

»Denne metod grunder sig paa en sats, hvilken endast med oratt skulle kunna kallas en hypotes. den ljuder: om

»man af en karakteristisk typ trafiat ett stort antal exempLarer inom ett vist område, men utanfor dette område jern forelsesvis

»mycket sålian, så ar det i hog grad sannolikt, att typen ar inhemsk, att atla foremål af denna typ ura forfurdigade der, och att

.de få, som hittats annorstådes blifvit forda derifran till de stallen der de pitråffats* (Antikv. Tidskr. for Sverige. 8 Del, 12),

Nu er der i Norden paavist over 800 tvæeggede Vikingesværd, medens Grændsen for deres Udbredelse skulde være

saa bestemt »at de endnu ingensinde sikkert vides at være fundne søndenior Eideren«,

»De ere ikkun trufne i det skandinaviske Norden selv eller i de Lande, som maatte boie sig under Nordboernes

»vældige Sværdslag* (Worsaae i Illustr. Tidende 18S1, 291), Heraf fulgte det som en given Sag at disse Vaaben maatte være

af hjemligt ArbeådC De var en nordisk national Vaabenform, ja endog et Udtryk for Nordboernes fysiske Overlegenhed.*

Utvivlsomt har man imidlertid i delte Tilfælde gaaet ud fra Forudsætninger, der ikke har den Almengyldighed, som man har

troet at kunne tillægge dem.

Allerede Fundomstændighederne og Fundenes Fordeling indenfor de tre nordiske Kiger synes at give et lydeligt

Fingerpeg til en anden og naturligere Forklaring af dette Forhold.
*

M de bevarede saakaldte »nordiske- V>kingesværd er fen overveiende Mængde fra norske Gravhauge; fra Dan-

mark o« Sverige er tilsammen neppe 100; fra Jylland kun to eller tre. Sværd og Øx, der i Norge altid hører sammen, er i

Jylland ikke fundet i en Grav (Aarb. 1881, 156,. Netop paa den Tid, da Danmark ved Hedenskabets Slutning udmærk,,

sig ved knger.k Kraft og tapre Bedrifter, savnes , mærkelig Grad hjemlige Mindesmærker og bevarede Oldsager. I Smige

ere Gravfund hyppige nok, men Vaaben rindes forholdes sjelden deri, og alene mod Syd. Yikmgefundenes Udbrede,,

indenfor det hedensk. Norden viser s,g altsaa at staa . no.e Forbnié b .ned og at være Udtryk for ulige Begravelsesskikke

der samtidig har været i Anvendelse inden Nordens forskjellige Lande. Selv paa det sagnr.ge Island er Grave med Vaaben

sietdne Dette Udslag af Valhalla!*«* har særlig gjort sig gjældende inden Norges Grændser. Ikke for er ved Kristendom-

men, U««lne Be^velstadnkken bleven forandret , Norge, forend ogsaa her alle Slags Vaabenfund blive ligesaa sjeldfle. som

Vaaben fra Vikingetidens Aarhundrede vise sig at VW i de- t,lgrændsende tidligere kristnede Lande mod Syd og Ved Naar

« erindre at Vaabnene i Vesten .Idng blev nedgravne med de Døde, og som Følge heraf gik i Arv fra Slægt til Slægt sanrt

brugtes indtil deres fuldstændig Tdmtelgjardse. , r det intet Under, om saavel karolingiske som norske (frisiske Sværdlund horc

til de store Stenbeder i England og Frankrig, - uden at deraf maa sluttes at disse Lande ingen Sværdt.K-irkning Rendte.

Forovrigt er ikke alene Vaaben. men overhoved., alle Slags MrtaUrbeider fra Karolingertiden yderst sjeldne 1
Verf- og Mellem-

europaTSamhnger, hvorfor det 9de og 10de Aarhundredc almind^ ere anseede for de mindst kjendte og ved bevarede san>

Z Mindemærker mindst oplyste , den euro, llidddalde« Kulturhistorie. Denne Mangel paa^^T^
har^vcl ogsaa utvivlsomt været væsenthg Aar,ag tfl. at aaavel indo, SO« udenlandske Forskere har ladet Bg

-

.lede tik af

Fundstau-tiken at drage Slutninger med Hensyn t.l Vikingelandenes Oprindelse.
Fundstau^ n g ^ „^^ tll_hragt , ^ om hvis 1 ^ man for var u J;

-nd

men som >ynes , væsentlig Grad at modificer* den « >pfctning. « ikende om dia« X aabens nordiske
,
*»

d^ „ nat^a,"^^
; _^ , ^^ <jg , m , it _ & ,, pa„

J.

Uener vore V*Jn. med Hensyn Ul baade Kknge og Haandtag. Dog er det de normanniske Ryttere som «^™J^
JT ZM det angelsax^ke Fodfolk med t . de samddige angelsa»*eWj V

^C^med neto? de samme Slags Sværd og Hjaltta m v, gjenfinder p
id <->g de M*

^S gaar kgel a.ud ud fræ at et i England hentet strax og uden v.W p ,

le for den n. -
Haand og for hans Kampmaade.
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Men saafremt det skulde vise sig at disse Vikingernes udprægede Sværd iUkc mcdrette kan ansees for eicndommelig

nordiske, bliver det heller ikke nogen Berettigelse længere i den tidligere Antagelse, at de enkelte i England fundne Exemplarcr

af samme Type alle skulde være didbragte af nordiske Vikinger; der er da ulige større Sandsynlighed for at de, overensstem-

mende med samtidige angelsaxiske Tegninger, har været Angelsaxernes egne.

Den umiddelbare Følge af denne Forklaring vilde blive, at baade Vikinger og Angelsaxer i deres Kampe har brugt

samme Slags Sværd, altsaa at begge Parter kjæmpede med lige Vaaben, og dette synes ganske at svare til det Indtryk, man

faar af Beskrivelsen over disse Kampe, Sjelden eller aldrig nævnes at Overlegenbed i Vaabenudrustning har været et medvirkende

Moment til Seir for nogen affcarterne. Vistnok har der i Forbindelse med Paastanden om Vikingsværdenes nordiske Oprindelse

været udtalt den Formening at Angelsaxernes Sværd vare »mindre og lettere end«, eller »kjendelig forskjcllige fra« Vikingernes

(Worsaae, Anderson), idet Vikingernes Sværd beskrives som »store og tunge«. Men for det første horer denne Slutning i og

for sig til de tvivlsomme, dernæst skyldes denne ofte citerede Anmærkning om deres Størrelse og Vegt oprindelig ingen Angel-

saxer, ikke engang nogen Europæer, men Araberen Ibn-Fozzlan 1

}
(Steenstrup, Normannertiden I, 360) hvis Meddelelser om Rus-

serne ved Volga vistnok i andre Retninger har stort Værd, men hvis Formening om Størrelsen af Russernes frankiske Sværd

naturligvis kun kan have Betydning til en Sammenligning med de i hans Hjemland sædvanlige, ikke med de samtidige vest-

europæiske, særlig angelsaxiske.

') Ahmed Ib0 FomIui vur Aar 309 {921 efler ChrUms} med Klialif Muktadir'* tkia.ultsk»b tit Bulgarien (Annater 1857, S. 30-ar). Hans

Relation dtlvi* induet i Ja^ls Lc*kun -Muaggcm d-bublSr,. er ,e«ere udgivet af Molbech i Atheae B. II rtu. Raimu**««. d, Oricmu Commmi*

Kjøbenhavu 1825. Friihn fp*a tysk) Petersborg 1823 og (paa fransk) Parfl 1828.



Cap. I

Vikinsresvaerdenes Mærker o*> Indskrifter,

Klingernes Mærker.

all« af

aj FabriK-Mær-ker.

Den af Forfatteren foretagne Række af Undersøgelser har paavist Tilværelsen af Fabrikmarker paa saagodtsom

hvert eneste tv, n Sværd fra den yngre Jernalder, foruden Smedenes Navne, som vi senere atter skulle komme tabage til.

Disse Mærkei kunne idethele karakteriseres som symmetriske Slyngninger eller Meandre.

li. forekomme paa Tab. I Fig. i, i. 3. 4, Tab. II, Fig. i. 2, 5, Tab. III, Fig.

2i 3 4 . ;. 7l 9> io, rab. IV Fig. 1, 2, 3, a. Tab. V. Fig. 2. paa Sværd i Univcrsitetssam.

lingen ..... , ,,
j Bergens eller Stavanger Museum eller den haldensiske Samling; Fundene

skrive sig fra alle Landets Distrikter, fra Hedemarken, Gudbrandsdalen og Toten, fra Laur-

viks Grevskab og Lister, saavelaom fra Hardanger og Ve 5 gn og Fjordene.

Om alle disse Mærker lu-uvises forøvrigt til vedkommende Afbildninger.

Andre aldeles lignende haves fra LMv, 1415. 3^*7- 4<>*>. $7*> 4620, 540«;

samnu- Beskaffenhed som de førstnævnte - hvormed ogsaa kan sammenlignes Spåenden

No. 644a i nordiske u;,|., r;

i:
,
samt fra Gogstadskibet Tab. VII, Fig, 12, Tab. VIII, Fig, 5

og Tab. IX Fig. IQ. Nydam") Tab VI Fig. 10. Cfr. ogsaa Engelhardt, Vimu , Fund.*)

Mærker i Kileskrift findes alkrede paa issyriske Bronceklinger fra Aar 1300 før Christi

I . . Månadsbl. iSp . S, 823

,.

,

;i La T6 : fra de sidste Aarhundreder fur Christi Fadsel er der i Regelen

Fabrikmærker. Keller har meddelt ti saadanne, hvoraf de fleste erindre om Halvmaanen, dei

vistnok er et fra I Iricnten stamme. - ymbol. men ogsaa hyppigt forekommer paa galliske Mynti-r.

Paa Ryggen af m Bronceknive &a de scbweitzerske Faslebygninger finder man

Andreasko« mellem rette Streger XII II IN Hl II (Kvans, Bronze impJements 203) og

romerske Tal (Uirfenschmit. Handb. 230 , Det er ret interessant at jevnfi m* FAerretnrng .ned de Iterke, der er anbragte

paa et tvzegget I fm SM« i
- ,, ,B. M No. 42,4 a og især paa et enegget Sværd fra ØvrevoW .

Lærdal

fB M Na 49Q& 5* Figuren). Tk

p« St,m„K let er det værd* at i
.y. hvorledes Mærkerne ere indlagte af ældre meget føl Duat*

Denne Om..- I hed staar udentvivl i Forbiiiddse med dei 1
k at indlægge overnaturlige Dyder eller modarbejde Ly

i Vaabnene for: * de indgrave^ Tegn (mål) -O, ; « som om denne Skik hellerikke forsvandt ved Kr »
m,, mdfawfae. .det den eneste Forside! I

-nul nu b< rf del for det nys omvendte Folk hemmekghedsfuide under-

morende, og saaatsige fortryllede Tegn — Kareet.
B

^„k.-Ga.Vn sfcnvcr . >m »^ V»b« ;.I. 34): .Sv*«* fatocr forst „møv* med I

Au«,. - aed Ueder. •« wd* .C I hvid. Ur« cilat »d Man Vox. saa « det med «fl« i Midten gbrnkende

Soiiakors skal holde trofast ud til Hedningernes Fordærvelse«

"

;/ I

I foau

—



som

son;

Uagtet Vikingerne paa sine Vesterhavstog kunde siges at kja-mpe for de gamle Guder, for Odin og for 'I hor, mod

»den hvide Krist* betænkte de sig altsaa ikke paa at gaa i denne Kamp med Vaaben der var mærkede med Korsets hellige

Tegn, Kundskaben om hvilken undergjorende Magt deres Modstandere tillagde saadanne Vaaben, og de Erfaringer Vikingerne

selv oftere maa have gjort, og tilskrevet denne Magts Virkelighed, kan jo let have indgydt dem en overtroisk Tillid paa disse

Vaabens J aft, samt et forøget Ønske om al ek dem.

Del Dør nemlig bemærkes at, skjønt Hedenskabets Og Christendonuncns Kampe i politisk Henseende er Middel-

punktet hvorom Morges Historie i de tredive Aar efter Haakon Jarls Død bevæger sig, saa herskede der blandt Folket

n af sin Overtro, ende! Skepticisme og megen Tolerance. Mange vare de. der s Hedenskabets Dage lode sig prim-

signe; dette, i Forening med deres Overbærenhed med SUie cfaristiie Konger, viser hvor fremmede de virkelig varr for religiøs

string eller Fanatisme, naar de, i sine Hærjetog, berigede Kg paa sogelsaxiske eiler galloi ^ Kirkers og Klostres

Bekostning.

V;. ih t-le-Duc (llobilter, V. |JI nævner ogsaa et gammelt Sværd i Kirken Saincte Katherine de Fierbois, som Jomfruen

.
|

l »rieans udbad g virkelig fik; det var mærket med fem Kors paa hver Side. Det paa Sværdene indgravede Kors med

e Tverstykker paa Enderne havde desuden en umiskjendeUg Lighed med Thors Hammer i,cfr. Hinduernes »Swastika«);

under Ovej - en fra Hedenskabet til Christendoramen, maatte skaffe det saa meget desto lettere Indpas. Hammeren,

Lmulet, u::. udeluk den yngre Jernalder; endnu saa sent. som paa Yiihjalm Erobrerens Tid, fandtes der ifølge

1)uJll , hvis Kampraab var: »Tur iie« (Thor have mig Hammeren ligesom Korket var Tegnet for Vel-

[j <4, Worsaae Minder, Bl .

l> Inu andre Mærker paa Sværdene end Slyngninger og Kors, Ringmærker findes paa Universitetets

.. v ---:
fra Braatvedt i Suledal, fondet sammen med W. A. Ethelredsmyntet -des med Kors paa Tab. 111, Fig, S

.: _ mt paa et Sværd i Museet tor de nordiske O!
i

beskrevet af Dr. Undset (fremmede Museer, S. }.*i,

Det er ei tvæegget Jerns* erd 1 :.. med tunveitsede Egger af haardere Metal. Klingens

K^ K/1 LaMgd tørste, nemuj i , if Haandtagel 1.15, Bredde 0^53; trekantet Knap 0.026 boi;

^
.. $3 |angt \ • »3; Aistand mellem Hjaltene aia

I«
—. . * Mærkerne 1 fbildede 1 . Sti 1 Dr Undsets Bemærkning kan der ej afgjores, om

. VJHw 1 I dt. ]u ,,bV vsfei . tø med Sølvindl . La Klingen er stsrkl rustet

1 Orienten var del langtfi gi at S oe anl I
sit fulde Navn paa Klingerne, langt oftere finder man

der. saavej aom b - & o kun »Mærk« Da det al U Tiden I ^ern »de befrygtes, at Smeden havde indsmedet

en

'

|ltul 7 ,

• vilde de Cfaristm • K erpaa; ligesom den troende christnc Ridder

r\ ^ at
-

]. Ma]1 lr , lt-.
:

1 Kiinge&medeffi I rstod sig paa den sorte KLunsl og kunde,

Hjælp, B«e Kling n vervandtAH Derfor n « »medesvendene ellers afl Rd paa ikke at drive Hexeri

;

n der
'. ane Sværd, og t forsi t el Sværd d

1
rdentlig Godhed blev betragtet og

ivet son fora: reraai Væset Trolde. J Finner eller Djasvle; sommetider derimod af himmelske

g i dette Ttlfelde K igelig ogsaa K nets Ma rke K
1 1 kan fcmsvrigt ofte vase simpdtben fremkommet

-kttonstegn; dog w det, som saa K 5egi il ke endnu forsynet med Tverstrege paa Enden af

I
j Bogs* .

I
udmærket t aiV enes VI FBI KHT-Marker.

MåUspjOt. malajarn er et ifefc
'

:

Bjørn Haldor-- D I m '
.

I Bied ind-

paweée Bo r 1 eller Ti naner. Dem* 1
'

' " al M..mh, d. n. F. II., 1, ?8a men

B kommer tit en anden Au«. I«$2 5, IOJ ff ' b»« Mening maatte det ejendommelige ved

.malaspjol« l»ggr 1 dens Form; det skulde da ifotge haofl I ååm* —' "» ««t Tt lang mellem det eg« Blad og

drt .aakildie »geirnagu« - altsaa fe en Eiendomme. -r 1
Forbindelse med Konform, og hvortil der

ud kmr. momil.Es Btørfi Saadanne »Flage!. i Undeascbiiiit, Handb. 176 Fig 70—74)-

Gule Saga Surssonar, Cap. VI. beretter hv Thor, ***< l
J en Hag fur i, ede et

yd som »mal voru 1«. CsY. ogsaa Bugge, n Skrifter l li S. JJl

Hvordan det saa er, syne* det at staa
I

't. enten det dannede, af selve Spydet, eller kun var »udgravet

paa det, udgjorde dets . undergærende Princip. Hvad der fortæfl. I O« mi apjot 1
aa foreneligt med den em

^

glatning

tom med den andm. dog skulde Udtrykket 1 Viga Glam at d Blod »i malunurn« pege ben paa Forklaringen med

de indgrav ede Trolddofnsmærkcr

Det sjtics i det hele som om saadanne Spyd nesnf aflPBBdtes, bl og fon ovne Forelagender,

Dm ^ et malaspjot hvormed Viga-Ghan dræbte Sigmund VIII v S> og hvormed Asbjørn Sebbane ligeledes blev dræbt

og som hans Moder »den optordrede Thorer Hund til at gjennembore Kong t daf rr

L
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De Gamles Forestillinger om disse Spyd ses også« af, at Orm Storolfsson lagde »malajarn« i Huledøren for Jetten

Bruse, og Svafrlami viede Dværgen »utan Steins med malajami« (cfr. »maeki malfan i Skiniismaal og tfrynhildarkvida).

Der forekommer endnu Mærker lignende et liggi-mU- S, som paa Univ. No. 902 fra Bo i Sandsvær og 8774 fra

nedre Bjergstad i Vårdal.

Hvorledes have nu disse Mærker været anbragte?

John Hewitt (ancient Armour, S. 40), anforer efter Prof. Thomsen, at Runcinjøkriltame paa Sværdene af den seneste

Jernalder har været udfort af løse Jernbogstaver, indsatte i Jernbladet. Derom findes ogsaa et Exempel i Tower-Samlingeri ;

det bemærkes samtidig at man i Irland har fundet Indskrifterne skrevet med latinske Bogstaver, hvorved ogsaa henvises t.l

Worsaaes Minder {S, 405),

Vi se dog ogsaa at mange Mærker og Forsiringer maa have været indsat med Søfar; om Sagens tekniske Side turde

man referere til Beck, Die Geschichte des Eisens, S, 976 (hvor han citerer Theophilus Ptx-byter).

Forend vi gaa over til en Betragtning af de Navne, der er forefundne paa Sværd, maa vi endnu gjort Læseren

opmærksom paa den Betydning som tillagdes Fabrikmærker i det hele, som en lovbi.den Garanti for Kjøberen om Varens Ægthed,

Bestemmelsen om at Myntmestrene skulde have sit Navn paa de af dem prægede Mynter, er gammel - saaledes

er saagodtsom alle merovingiske og angelsaxiske Mynter forsynet med et saadant, der i Regelen optager den ene Side al Mynten;

men først efter et langt Mellemrum finder man lignende Lovbud om den mere private Vaabentilvirkning. I 13O5 "testerer

Kongen af England paa at Vaabensmedene maa anbringe et let synligt Mærke paa sine Værker (aneient Armour II, 5. 3<-"3 ,,

Omtrent samtidig, 1384, har man en Retterbod (Dipl. Norv. V, S. 240) hvorved endogsaa Guldsmedene skal have

>mark tekn a sine smiohc«. Magnus Lagabøter i Gulathings Utfarebalk Kap. 11 siger; »Enhver Vaabensmed skal sætte sit

Mærke paa de af ham forfærdigede Skjolde. I Mangel af saadant ere de forbrudte til Kongen*. Denne Art af Mærker fmdes

virkelig i Museel for nordiske Oldsager, under Hd 9992, paa et Parerskjold, anført af Undset, S. ft. Paa dette Under man

to Gange Mærket »IDARMS«. — Skjoldet skal være fra Roldals Kirke (Fornl.. S. 3S0. Mus. Worm. S. 370 etc).

Desuden haves Beviser for at de i Norge i Middelalderen anvendte Sværd som Regel var forsynede med Mærke.

Ikke alene forekommer , Skaldskaparmal (Snerres Edda, Hafnia »848, S. 56S) blandt Udtryk for Sværdet, enkelte Dele: merki-

Stempel, Kjendetegn. men i Norges gamle Love, Bjarkoretten 80 (Keyser og Munch) -ef ma*r bregor sver6i éX mann. yhr merk,

Li Lom hilfri mork, en mork ef ollu bregor«. Men deraf følger ikke at disse Svard var indenlandske. End^kke£*»
det paa Korsodegaarden i Stange ,880 fundne Sværd, der paa Mellemkav.ens ene Messingholk har en Runemdsknft. der antages a

kunne læses- AVMVTÆR GE*E MIK AOSLIKÆR: AA: MIK (Agmund gjorde mig, Aasle.k e.er mig.) kan anføres

,m noget' Bevis paa Klingens norske Oprindelse. I Lighed med flere Burdorsbeslag er der ved > gjorde m.g« v,sehg kun

Il P , Sværdhaandtaget! Forsager, £ Rt Beslaget fra Rauland: .Arne Thorsteinsøn gjorde mig, Hale, *"™
' _ sammenholdt med Beslaget paa Tudals Kirke (Aarsb. 83, S. 97): Jmoftr helt mer mepan han mæ.k m,k. Kæt.I Sm^

,; T .FR paa Korsolgaardssværdet er altså, vi.seUg Navnet paa den, der har prydet Svedet medMM* ,kke

^1 vlbens-neden. Tilfod' er før enestaaende til at give Ket til anden Fortolkning end efter Analoge fra Beslagene paa

9 tburdøre Lignende Forsiringer paa Hjallet kjendes heller ikke fra noget andet Sværd.

Ifølge Stockholmernes Skraa .« *«. hvert Smedearbeide forsynes med Mesterens Mærke tH. Hadebrand,

Sv. Medeltul J^SWj^^ ^^ ^^ ^^^ ^ paa den cgentligere Kunstindustris Omraade,

Kunstnernes frivil^ Sjp*^
^^ _^ ^ ^ ^^^^ ^ ^

0R8aa hav Iret brugt langt nedover i Tiden, nemlig <Jlvem*rket og Ferraramærket, der oprindelig knyttedes Id en bttotf

S ogVbe^n: ti im senere blev »_*» før hele Klasser af Vaaben, der maaske ikke flhorte et Sted, end-

1 * * ™1*JTL. ror Øle, fø,nd man drager før skarpe Konsekvent af TUstedev^ af Fæ^snavn paa .aa

j

,„ange Vikingesv*rd fundne paa de førs„ Stede, Under denne Reservation, skal ,eg nu gaa over tf en Betragtning al

• opdagede Indskrifter.

b) Indskrifterne i Almindelighed - Runer - Diverse Navnemærker.

Som anført af Hewitt (ancient Armour and Weapons, S. 40). nævner Thomsen Sv*rd med Runeindskrifter Ruue-

indskrifter nTdTy^ Jerna.der findes i hele den .danske Tunges, fælles Omraade; men de ere dog kun faa, M »
1

» td dU æld* Jernalder eller den senere Middelalder, Dette staar maaske i Forbindelse med DafdenS mangel-

' S£i^^J- at endogsaa *.,.! som Theodor, den Store og Karl den Store ,kke •. ,
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Ornamentet paa Bagsiden er symmetrisk og i høi Grad karakteristisk. Dets

Kors med Kugler i Enderne minder om et Mærke paa en Vægtlod fra

Ascheratlen, gjengivet i Kruse, N'eeru-Livonica, Tab. 53,

Et Jernsværd af omtrent samme Type som det fra Fyrisån og ligeledes

ym't med indskrift er fundet i Schweitz i Canton Bern, nævnes desuden

af Prof, Montelius eftet Anz. fur SchwciuUche Alt. 1874, S. 518.

Til en eventuel Bedummd.se af disse Sværds Oprindelse, hidsætte vi

følgende ( >j lysninger

Ingeln forekommer som Ethetreds Myntmestei i Winceaster (Hildr-

brand, S. 1 1 s

I ng el fast p nen ved EUstaberg, som han reiste efter Faderen Sigvid,

der faldt i Holmgård som Skibshtvfding, med Skibskammerater (Lilje fin- 11, Kwie-

Jrkunder, S. 65

ingelgar Krik HLodøxcs Myntmester i Korthumbcrland (Schive PI. I).

In gel du s (vel nærmest vort [»gjald) paa en Beltespaende fra Dieters-

hum i Rhinhesscn, nu i Museet i Mainz (L. Linden&chmit, Handbuch I, S.
|

Fig. 344, Altcrthumur jdie B,, 11te H, Tak V, samt Beilage til jdie B.,

yle Ib, S. 7;!.

Vi tor hellerikke forbigaa saadanne geografiske Navne, som:

Ingelheim i Rninbesscn, mellem t Og Bingen.

IngeimUnster i belgisk Vest-Flandern, ost for Iseghcm, mellem Roussélaere og

Kortryk. samt

Ingolstadt (nærmest Ingolf-stadt) i Bayern,

Ingou ville (Ingolfi-vilta) i Dept. Seine-Inférieure,

ligeledes Navne som

:

Engelbrecht (berømt i Tyskland og Sverige), og

Engelram (det franske Enguerrandi E. de Coucy, E. de Marigny).

Munch 1 Nordisk Tidsskrift S. 159 og Samlede Afhandlinger).

ci VLFBERHT -Sværdene.

[>et Navn som imidlertid alleroftest forekommer paa Klingerne, Og

9
»o, karakteriserer bele Vikingetidens Efterladenskab i Sværd, er Navnet

,:i. Ved at kaste Øiet paa de Plancher der ledsage nærværende Arbeide

vi man strax faa Indtryk af dette Navns overvejende Bety Ining; her skal til

Orientering anføres at af 9 Sværd i Universitetssamlingen, der blei en nærmere

Granskning underkastet og befandt« at være mærket, samt blev aftegnet,

ex ganske umiskjendelig Ulfberbtmærket,; en bar en Indskrift af ang -

Snu, en latinske Bogstaver, og en Ordet REX,

I Bergens Museum er omtrent Halvdelen damasceret; af de øvrige bar

,,. . i, ,,. rten rist Indskrifter, og af disse det største Antal, ca. 12 % af

I
,, • „n man antager at en stor Procent af de uvisse S/ærd ogsaa have v

alle de udsimeue svaera, «*a»n« *-'" "•' " N
,

.
É

. v.„ rt

1 T,i f,,vr i s^i er imidlertid m mroe Sværd fremstillet. tig. 494- u««1 CiSM "*>"•
ra

.

tyd« som VLIBERHJ

alle de udstillede 1. Navnet Olfberht

, p,ui ->,! Idei aøfc f«w bcikievet «l Prof. K*y«ci i l
., M 1

»tøjitø.fWIdcliHewiM I S.« >

i
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I [878 blev dette Sværd nærmere gransket af Dr. Undset, der i sin Beskrivelse over norske Uldsager i fremmede

Museer har leveret en ny Afbildning af Indskriften, af hvis Tegn han (S. 5 3 > gjcngiver tre nye Bogstaver F E og H, uden imid-

lertid at forsøge nogen Tydning. Han lod ogsaa for første Gang afbilde det paa den anden Side af Klingen anbragte Mærke;

et liggende Kors, der gjennemskjærer en Firkant med fire rette Tværstreger paa hver Side. Disse Afbildninger ere gjengivne

1 Verhandlungen d. Bart. anthr. Ges. XIII, l86l, S. 87. (Se husfoiede Afbildning).

Dette Sværd er kommet til Kjøbezihaviiermuseet fra Norge, ') men Findestedet er forresten

ubekjendt. Tegnene viser sig nu som Fordybninger i Klingen, der tydeligvis oprindelig har været ud-

fyldte. Klingen er ret. men mangler Udstykke, en Omstændighed, der gjør det sandsynligt, at Sværdet

har været nedlagt i Haug med et Lig, idet den forsætlige Ødelæggelse, som ved Ligbrænding i

Norge ofte blev Gravgodset tildel, i mange Tilfælde, for Sværdenes Vedkommende, viser sig at være

indskrænket til Afhugning af Odden. I Bergens Museum er flere baugfundne Sværd behandlet paa

samme .Maade; af disse ere fem afbrudte. Og af disse fem har de tre netop den samme Indskrift,

VLFBERHT, som det omtalte Sværd.

Imidlertid har Bergens Museum som No. 961 (Kig. i, Tal). I), fra Vad i Ktne, et Sværd,

hvis lintfurinede Hjalt og Krtap er udsiret med indlagte slyngede Baandornamenter j Solv. Klingen

t-r ved Gravlægningen bleven forsætlig bøiet og knækket, og var ved Optagningen fra Jorden stærkt

forrustet. Ved Rensningen viste ilet sig dug at iler paa Klingens ene Hulrand nærmest Indrehjaltet

var indlagt en Række Tegn, der næsten ganske svare til Worsaaes Nr. 40S Og Supplere denne; først et

iigearmet Korsmærke. saa VLFBERH A'. sum paa Worsaaes No, 495 har ulige skraanende Arme
r

har ilt-ni her med samme Skraaning), saa et Korsitm-rke forbundet med en T med kort Tva»rstreg,

altsaa VLFBLRHT -\- og dette er som tidligere antydet ilet selvsamme Navn som atter og atter

er dukket up paa en Uendelighed af Vikingesva-rd fra de forskjelligste Findesteder og -.Hjemlande* dog

med lidt Variation i Bogstavernes Form og Kndekorsets Stilling i Forhold til Bogstavtegnene.

At Indskriften paa den hos Worsaae Fig. 495 afbildede Ulfberthsklinge ikke har tiltrukket

sig '. rw Opmærksomhed skyldes vel forst den Omstændighed, at Indskriftens forskjellige Tegn ikke

var tydelige nok til at kunne teses 1 Sammenhæng ^'Uer til selvstamdig .Lt give en tilfredsstillende

Mer..: £ dernæst at Fundoplysningerne var meget ufuldstændige. Meddelelsen om, at det var »fundet i en

|.:..vhoi i Norge kunde ikke give noget sikkert Holdepunkt for Bedommdsen af dets Alder. I Almin-

delighed blev Sværdet vistnok anseet for meget sent,, og som et enestaaende tilfældigt Exemplar,

der rettere hørte hjemme blandl Middelalderen^ end blandt den hedenske Tids Uldsager. De enkelte

Sikre Pelé af Indskriften var latinske Bogstaver og under Forudsætningen af, at Sværdet var arbeidet

i Norge, maatie det viselig nihore den Tid der efterfulgte Vikingealderen, da disse Skrifttegn ikke

skulde være komne til vort Land, forend samtidigt med de første kristne Lærere: de fra Oldtiden

arvede Runer var jo, sagde man. Nordmændenes eneste skriftlige Meddelelsesmiddel, saalænge Heden-

skabet raadede i Landet, og vedblev i lang Tid at være det norske Folks naturlige .Meddelelsesmiddel,

ar det gjaldt :
tegnelser i M tnaaJet Paa vore ældste indenlandske Mynter har

v^tnok de latinske Legende! Oi beo. roen ved Siden heraf gjorde Modersmaalet -ig gjaeldende,

idet man præged.- Mynter med norsk Indskrift dels i latinsk Alfabet, dels med Runer. For Rigtig-

heden af denne Antagelse savner man dog det direkte Bevis, Eaasora de norske Vikinger kun sjekten synes at have

gjort Brug af Skrivekunsten og derfor neppc har efterladt sig Materiale til en sikker Bedømmelse af deres skriftlige

Meddele;se>maade, og vi have ovenfor paapeget, hvor sjeldne de Runemonun il .re, der kunne henfores til Vikinge-

tiden Aarb. 18^7, S. 149). I Fngland kgesaalidt som 1 Irland er der hidtil paavist et eneste sikkert nor.sk eller

dansk Kunemindesmærke fra Vikingetidens Aarhundred- I Derimod tor man af Erfaringerne fra Sagatiden antage for

Mkkert. at mangfoldige nordiske Vikinger var fortrolige med fremmede Sprog og især med aogelsaxisk. Der er meget som

Kg-, at de mere dannede af Folket i aandehg Henseende stod paa et Standpunkt, hvor de var særlig modtagelige for forskel-

ligartet Paa, « og Fremgang Hvorfor kan det da ikke tænke kunde have lært at anvende de fremmede SkriJtø

Fra Angelsaxerne fik de ogsaa oprindelig sine latinske Bogstaver; mange if H erkonger og ViL vdingcr, som allerede

)

I) ]_LTiiidi. frx S*tt *r 1> Tburuttm* *d*u*ke- SrtBri IU*" 3 I I T & $j), - B di* hof- Kygh* velvillige ftte&tødlC er fra Høln«l!

. .VA« 4f ble* i §* Tid boftbytici af Piuf Kcy*cr,
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.

_ t| ^ : ^^
tl"& 44 Lappenberg I. liStrup iV , ^^

1 Mwnn*nrtegM*M 6»det| rekanunef VVLFBERT iim 7M . WOLFPERTmen mk:- faldt ende tit vore Indskrifter; vej , l3o nævner ban BERTULF khi Kansle. i
I

s, m
> Donatian i Brugge under Grev Carl af Danmark.

F er er: re hypp* Ire Navne, men kan i Enf eller blandt Tyskerne o*, saa [angl Lill

>m ' VI LF blandt A -esaa a-ldganm»d som W i 1 l Hm It I , ,: Friser
rma Magnusson 47 - L Ex. - Ethelvul." Konge af Wcsse* B3S BS*. tkornvulC Konge ifM«ai toi-Saj
Denmod. n.ar et norsk etter Éam* Navn begyndende med VLF .

{
, dn ,

rvnnagi - „orc-
; * »o t Ex Ullfeyt Munch, .\fh, IV. S. 193). l Danelageo, hvo. nordiske x,,

tommer, er Formen tidlig udbredt - D aaybook n» VI F blandt 1 1] ..,„* ,,,, | N :

•.

Mur"'h
'

5 * rf W
•

S M. •* VLF er en nordisk S|M m, selv der hvo. det forekommei som en
engt>k *** « Dog skal, efter rclvilfag Meddelelse In ProC Stephens VLF iisted.u,, WVI F) kunne •

V« a saa langt tilbage som til Vffldc Aarb . og da BF RHT- Formen med bevaret 11 sikkert ude, pa,
Navn >m sagt. nærmest at tilbare Vikingetidens Begyndelse.

i
ar, udnuerker de si| »ædel Simpelhed«. Der« ! 1 gesom det ligeaxmede K.

hvormed Indskrift eåer Mesterena llenii ia goo* paa Tiden nmk
terne altid uden T\ treg; l.,i-, III, 1, 1

1, ir Tvaa er; men det er heller il

mge. V rbr U er den uge veateuropetskt F en At enkelte Bogs rw op og ned som r. I

1- paa l-'ig. 2, Tab. III, er fuldt overensstemmende med ndsalderens Usikkerhed
i Retskrivning [a&el ii .l de Indakriftei dei n

saa kejtet gengivne, at Tanken maa lede:- hen paa bskninger> Selv paa en saa stor Kostbart m den etnalOerede R
• K nf Etb Navn er indlagt, kan samme l regel™

- .1

aiKl <* •"- '• PI J
•

Mesterens Ustøbed
i B gstaveme maa vistnok ogsaa vere den ligefremme

Aarsag at de to steTegn HT og AJslutmunjskorset i de i dskrifter er uklare og ombyttet* cli Shaw, PI, I, Fig. 2}
Saatedes som den bl ift paa Fig. i. Tab, 1 ira ei udfor! med særlig Omhu, ska': Il

og T være
I de og . e af de andre UUberhl En . 1 . )g Slutnmgskoraet sammendragne paa fore

»der, som af luervavende Figur« \ , Gang ,
: •!,.-, ,.n .ml.r.iL-i r nu I', ligesom II

HW- H-H H-K
amU-mden tindes m duplo, l'rr : jevnligeri kan iagttages paa Samtidige Indskrifter, Hermed kan bl. A. vm
men lig' 11 Savnmendragnkag al HEH1 trefinde iKon eds Jewel (Shaw, i

1 and du

H I. I";- 1
-. »AELFRED MEC HEHT GJ WYRCAN . hvor M

i g E. II
i g r. II og T erc monogmmmi

Paa en Mym 1 L'mvc-rsitrcr^-v Samling fra B« a Kiydfiberred, præget af den hm i Kong) nwuU [796 BlUl ej

ligei: ' Myni-i Xavn, Rdl earftt, f mrøiÆ Maadi [Vid- Selsk. Forh. 1876^ Sd u

l det hele driver de samtidige Prankex aio Monogrammi^ering til det yderste, soni ! es .il Mynternes tai

KorsmonOKTJiTiiir:

Am leder i Indsknfterne er .it iagttage, for Ex* ved !• n 1
1

paa F;g, 4, Tab. I.

Hvor talrige de Klinger cre som bacf« Ulfberht-Nai om anfiTi S. 16, deraf tt af »> — ni - fra U

samlingen, som turrer Mærker og hvoral Afbitdniilger (ved Hr. H. Mathiesen < . er ti] i •
i

1

. ftø !

ii, hjere de sex umiskjen «rikt^Navnet, en bar Indskrift af axigelsaxidc Udseende en har utydelig I

med latinske Bogstaver iNo. IJ906), Og en har Kl X

1

Cft 1 i u : -i
: Arch. Vol. XtA v. J'aj. 33, .dKm-> i.

i
. fra Kciii n

1

- m BIOKHTELU |] . i-r'.- Krøl SajGEBEHEH'J



20

Fra Bergens Museums Samling hvor Klingerne i større Maalestok bleve undersogte, fremgaar det af Optællingen at

omtrent Halvdelen har været damasceret eller hart Lsagdedacnas, og da har de sædvanligvis ingen Indskrifter; af 2$ som kunnc

- at barre Indskrifter, have 6 mere eller mindre hild*tarmlig Ulfberht-Mærket, medens 6 er forsynet med andre Mærker;

paa 13 Klinger « ikke fundet Mærke, som oftest fordi Forrustningen var forlangt fremskreden; tager man de sikkert mærkede

finder man at Halvdelen har UlfberhtMærket, som altsaa findes paa en Fjerdepart af de ikke-damascerede Sværd. Antager

man derimod at nogle af de »umærkede« Sværd ogsaa har baarct Ulfberth-Navnet, kommer man til det Resultat at ca. 10 af

go eller som for antydet hver femte Klinge har hørt til denne Kategori, hver femte til andre Smedes mærkede Produkter

de tre øvrige Femtedele til damascerede Sværd.

Disse vil give Anledning til en -vene re Undersøgelse,

Om Sværdenes Navne,

SaaJænge man ikke kunde tyde Klingernes Indskrifter, kunde man ogsaa have tænkt sig al de havde indeholdt

Sværdets Navn. Saavel 1 Østerland, som ogsaa hos de vestlige Folkeslag var det jo allerede tidlig en bekjendt Skik at give

udmærkede Sværd bestemte Navne (Klemm, YVerkzeuge und WaflTcn), Saaledes skal hvert af Profetens Sværd have havt sit sær*

skibe Navn det skarptskjæreiftde, det dybtiodtrængende m. il. Et hed: Doden, ligesom Cæsars Sværd, den gule Død (»crocea

-,*L SOD! efter et gammelt Sagn blev begravet med den britiske Høvding Nennius, som havde taget det i et Slag.

I den karoiingiske Sagnkreds er Heltenes Navne rappe mere berømte og populære end deres Sværds, Karls Joyeuse,

1 mds Durandak Turpins Almace, Oliviers Hauteclaire, m. m. fk

0|g livormange (favne paa berømte Sværd har ikke de nordiske Sagaer opbevaret:

Rolf Krakes Skoftung (Medfjord-Skegges Skofnung), Hakon Adelstens Kværnbitr, Egil SkaMagrimssiins Drag-

vandil og Nadur, Thorolf SkaUagrJmssøns S-aug. Vermunds Skrap, Holragang-Beraes Hvitingr i Kormaks Saga (S.80—83), Magnus

Barfods Leggbitr, Bolles Fotbitr i Laxdælasaga (Cap. 49), m. m il.

Det straakode Tyrfing ise bl. a. Keyser, Kit. Skrifter I. &b) i Hervararsagaen, Dvergenes nødtvungne Værk, -der

aldrig skulde lægge sig, aldrig ruste, men bide lern ug Sten som Klæde og altid bringe sin Kier Seier« og som Angantyr

maatte udlevere fra den flammende Haug, kaldes i en gammel Kjæmpcviar (Landstad, S. 101) for Horting eller B.rting.

Og man kunde fristes til at tro, at dette var det rette og oprindelige Navn, idet Birting betyder (-lands.

Her mindes Qgsaa kun om Støird Fafnesbanes Gram, forherliget 1 Vøfeung* Sagaen, og hvis Histone saa typ.sk er

fremstillet paa de berømte Kirkeportaler fra Sartersdalen.

Disse Navne var troligvis 1 Regelen Udtryk for visse Kiendonirneligheder som udmærkede disse Sværd, men staar

Vistnok ogsaa i Forbindelse med, at Sværdet i de nordiske Heltesagn ofte fremtræder som Personlighed i Handlingerne. Dets

1
: -kåber tilskrives i Regelen overnaturlige eller underjordiske Væsener og Heltenes Skæbne er derfor ofte paa en hemme-

lighedsfuld Maade knyttet til Sværdet: »Odin vil ikke at jeg skal bære Sværd længer, siden han lod det briste for mig, jeg har

kjsmpet saalænge, som det var ham lil Vilje«, siger den døende Sigmund (Vals, Cap. 12).

Ligesom den døende Roland siger til DmndM: »j« nai plus besoin de vous. mais je vous aimerai toujours«, taler

Vidrtfc Verlandson. der forte Hammer og Tang s Bit Vaaben, til sit gode Sværd Mim,ntrm3 :
»monne "du nu noget

due. [Grundtvig, Dam* Folkeviser. S. 14-n« Rotod vil hellere knække Durandal. end at den skal falde i Sarracernes

Hænder, og Vermund nedgraver Skrap for at del ikke skal blive vanæret ved at komme i Hænderne paa en F.ende eller Ud-*

.Pour celle épée le deuil me p, -, au O w siger Roland; og har dette vel ogsaa været en af de Grundtank,,- fcr

Hauglægningen af Vangernes Sva-rd. bølge den Kngsreligion, hvortil Asatroen i Vikingetiden havde udvilde t s. g, skulde den

faldne Kjæmpe fra Baalet eller Graven træde lige md i Knherjernes Samfund. .Nu oges Æsers Følge da Haakon de ta med

Hær saa vældig hjem til sig hentet. Krigeren havde altsaa fortsat Brug for sine Vaaben, der ,
Livet havde været hans For-

SW. Stolthed og Styrke; naar derfor Slægt og Venner ordnede Gravfesten, var det tydelig en rehg.os Pligt for de efterladte

at cive den Afdøde sine bedste Vaaben med i Graven,

I .Haak.m.maalet. lader Skjald« Kong«, sige efter Ankomsten ..1 Valhal: .V« Krigsrusimng v,l v, «lv have.

Bevar vor Hjem og Brynic godt. godt er til Geir at lage«.

Ifle Nta* Saga. vi.de Moderen Kame« ved Gunnar, Begravet beholde hans gode Spyd. men hunner, Hogne

svarede ,Jeg vil brmge min Fader det, at han kan have det med til Valhal og fremvise det der paa VaabenthmgeL. S

Opfatning ligger ogsaa .,1 Grund for Angantyr, Svar til sm Laller: Del var ikte min« lander, som begrov m,g. og ,

Samme
|i"j fik
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ta M« S»»W ,,d , Graven. Hjalmar og Odd. de ««•* to owrlevede den Kanm h«mj«g fald, beholdt Sva-rde,

ilodc Hialmar. og Odd blev Fnmcr over Tyriing«.

-, l:,J,- Lvde AW Fad« Arngrmr, «d Tyrftng. .!,,„. m K**< og i Tvekamp *™<"i*

d«fc, ,.l U.dOgd«™«. n»r der M ved T«ta»P« I- S™, mellem Ihalmat og <.«•.-,. I <dd mod Anga.l>r o, han,

elleve Brodre forud blev aftalt at de Faldne skulde hauglarggcs med sine \ aaben.
,.-,,„,

„. „ederne Tid .og *, Fader, V«b« i Arv. „an de, derfor v*re saaledes ,« taaaa, l,,de,en

. levende UV har *j»fet de. ... Sonnen. Ugesom .Arngrim nddehe de ,
..„Imgang erobrede V .aben .,1 m. ***-?

F« ma-rhehg. V.dnesbvrd om e. saad.nn. Skilte - Faderen var „ndsynhgv.s en nundre formuende kr g. r - I« er

Vemundarsaga Ca,, « S, ,, ^ S,gnr 0). hv„r .re Hre,,- Nafa, Vagn ogM h«r far l.navn efter de. - v,s,noh

udmærkede - Vaaben, KMT. var deres bedste I lerhghed og Yndling- SaN. Spyd og >vn-rd.

F.emg ar de. Mdkrtid af alle de her sandede llev.e, a, S,.erdc, . Vikingetid« be.rag.e,k, »« e. levende og

. eV^ .rofas, Kammerat gjennem U. eg M. ser _ dog in.ets.ed. A„, y dni,,g ,, a, »skrifterne

. .kinderne skulde S,aa i noge, Fo.hcld til Kindernes Xavn Derimod har man samtidig, VufaMbyrd. der .kuld

e i , .de „„.„r.vede Navne k le va,, .i den -nae M,,, K de af Sv«d der er, tim ne med e,

5 . m,,, , taler faZ. i«0d en saadan A,age,se, og V. viUc se a, Videde, i s,g se>v n,;,a „en. „a.a en

lfcfa-
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Foran t: og at fiayeux var de frar, Saxens H I N: 'rroaroiertidcn blev samme By med Omgivelser

torbuIdÅW* udlig et af Vikm- nemste Tilh Jer og Kari den : K. mi i.-.istedte Forordning mod
\ aabenudbcsel Pert/ III > 175, ligesom Galans Sagnet sty len Antagelse H Smedekun-:.- . disse Egne har holdt

paa et forholdsvis bort Standpu: .nåden det romerske Herredomme, saaledes syne* baade Fund og garn Sagn at sam-

mmc -didinget med Indskrift ikke var sjeldne larv sse Kysfeer. I Seinen er g I igne Gange 1 aade ved Rouen
og ved Fons fundet rnanneiw a?rdI« ogsaa kaldet »ept med indlagte, men uklare Bogsl paa Klingen

aUet-Ie-Duc. Dictionnaire du mobdier. Epce . Fra Annorica k le af Grev Wjdo til Keiser Karl overleverede >n

Navne masende Svrad*

Ved Kantes er ^ > ij fundei el tvaceggd i hvis tiulrond er indlagt Navnet INGELRED ganske

-amme Ha om Bogstaverne a L '.1
"i . erhtkkngeme. Fra Hretagr ogsaa Hellen Roland og naar han paa et

Ba*rehef fra del ede i Domkirken 1 Verona er afbud-n med san I)urandal iMme. do Witt. les

re de Fr. jij ag der paa Klingen er antydet en Indskrift med Initialkors. > fitW ganske ni den norman-

ni&kf K;_*-:: uung

han gik paa Stand

og tog af Sknnet en Klinge af Sta i Bogstaver

kom til Huon og til ham den ga.

iften 1 la lettre' som 1 Bladet var skrevet

at det var Søster til Durandal med Knappe« den blanke

Galans arbeide dem begge, to Aar han anvendte paa at faa dem fasrdtq

og ti Gange lod dem smede af tint Sta

For d da alle &an Oj y-mnger i teknisk og kulturhistorisk Retning forekommer *aa yderst sparsomme,

:te Fund og Overleveringen af Lkke nnge 1 ade Kraft. Men hertil kommer, at Karl, da han i S11 bereiste de

flanderske og frislandske Kyster for at ordne Forsvaret mod de nordiske Ro\ tre. fra Boulogne lod 1 en Forordning

rti MF S. 173. 5 j_' Hora? frraL - ri han forbyder GeistUgheden at give eller sælge ti! u . Man. i raten

Brynje d Svwd uden Knagens HH At Forbudet et pettet til Geistijgjheden stav vistnok i Forbindelse med, at al

Fabrikvirksomhed, endog Vaabentilvirkning* dengang v.i gik indenfor _ - . Mere; maaske Og

1 at Vikingernes R gfted med i hed søgte Anledning til at plyndre Klostre og kirkelige Indretninger

alene for Kar og Kostbarheder, mee tre v.iabenoj fi Hors feraln

Ved »udenlandsk Mand« fbrataar Cipftularet her naturligvis narrm rdxske Vikinger, ligesom Kongens tilsva-

rende Lovbud pH ter Vaabensalg til Kil:'.:- demerende Render, Slaver og Avarcr,

Mc:. . rfi r skulde Vikingerne soge at ertiverve Vanbett i N havde dem bedre!

Del sande Forhold er at de nordiske Vikinger under sine første Røveranfald, da Overrumpling var deres sædvanlige

K p -: km Grad gode Vaafoen, og at d som muligt af al Magt og paa enhver Maade søgte at

. di»e 1 dere? Hm: og kosl Varer. Dette skimtes 1 Grunden allerede 1 Karls nævnte Forordning, men

uge> med klare tum pisiem 4 • j.pitularia Karoli II. Fertz III, 5. 4&8—49& Munch I, S. 45-

den Tid \ar en Stands i V . kaldte Kar: ,;. . n skaldede el Mnde i Bstes formodentlig

eller l\tre> 1' ::
r
. . for at man kunde blive enige om visse Fællesforanstaltninger mod de

ubehagdage Fiender Under Livs Fortabelse y i: og erkteret 1 r et Forraden mod !>.]
g Kristendom

- Iste Juli S64 at overlade en Nordm bel raere - . -
I en« Harnisk eller Hest. Vikin-

:e havde dengang t syi Aar boldt besat hele nordre Lob, saa at Indbyggerne havde havt lang og god Anledning

Li bfcvc I I
-idet c: aHsaa et i

^v, men klart Be ' la, at Vikingerne var Frankerne

underlegne 1 K rustning, og hvad de deri t fremst s»i?gie at komme 2 Besiddelse .d ode

aben. Fnrøt eftei al were ble. modigere, indlader sig i Kampe ug Smaaslag, drager ovi

K^iulen og begynder ane ^.
_ . . g Irernes Kyster. Om den store Hær der 2 havde

»amtet *ig 1 Boulogne f " Fngland br. ig, it den i mange A — altsaa Qj ndt

Udrustning — 1 Irankng^ onert IL > ;; A le ved sdjeteei pfetaiiø kastes uraiskjemldig et fuldt og

klart i ^pdrgsma- rt m Vikingeva;, prindelse. Men <_"»gsaa vore egne spars imme Kildeskrifter indeholder ufor*

t^holdme Vidnesb\Td om den sonje Samsnenhsmg'. I de t* lf Tliorbjarn Homkloves Kvad om H ier s

Hafrsfjord, udmales Fiendens Stjrke og Farlighed ved at frem! ier tfli Ufl hrtning var kommen Knarrer over \Ut

»ladede med valske - ffesteilandi \'alsk og iei naturlij



her det samme (cfr. Peita, Spyd fra Poitou). At ville fortolke det som, at Sværdene var hentet fra et Sted og Spydene fra et
andet er i denne Forbindelse ligesaa søgt som unødvendigt (Storm. n. hist. Tidsskrift, 2 R„ 2 B., S. 315). Hvad Hornklove
har villet fremhæve er Fjendehærens Udrustning med udenlandske Vaaben, hentede fra det dengang for alle Vikinger velkjendte,
bedst renommerede« Forrådskammer, og Skjaldens Udtryk bliver dobbelt oplysende derved, at man har historisk Vished for!

at disse Haralds Fjender ikke dengang kom direkte fra Frankrig, men Ira deres nye Udvandrerhjem, som de ligefra Vikinge-
togenes Begyndelse havde vidst at skaffe sig paa de skotske Øer og Irland. Naar Sighvat Skjald skal besynge Olaf Haraidsens
Kampe ved London, siger han ikke »norske« Klinger bed, men »valske* Klinger bed (>svero bitu volsk«). Mellem Aar 1010
og 1012 havde Olaf plyndret paa Flandern og Frankrig, og Sighvats Ord bliver altsaa Bevis for at Vikingerne i Xlte Aarhundrede
fremdeles vedblev at hente Vaaben fra disse Egne. Snorre har i Hcllig-Olafs Saga, Cap. 47- ncdtegnet et Sagn om, at Kongen
i Nesjarslaget havde paa sit Skib 100 Mand bevæbnede med Ringbrynjer og val ske Hjelme. I Sighvats Kvad om dette Slag
nævnes baade Hjalm hinn valska og hjalmr peitueskr (fra Poitou), ligesom Snorre i sin Beskrivelse af Sværdet Kvæmbitr
som Kong Æthelstan havde skjænket Haakon den gode, ligefrem udtaler »dette Sværd er det bedste, som nogensinde er kom-
met til Norge«, altsaa at Sværd i Almindelighed kom til, det vil sige, blev indførte til Norge (H. Haarf. S.. S. 45}. Skofnung
er, i Kormaks Saga, det bedste Sværd som er kommet til Island; medens man hverken i de poetiske eller prosaiske Kilder findel

Meddelelse om nogen tilsvarende Vaabenforsyning fra noget af de andre Lande, hvorhen de nordiske Vikinger udstrakte sine

Herjetog. Angaaendc de nordiske Kilders mistænkelige Taushed om indenlandsk Vaabemndustri er foran talt. Prof. Munch
var fuldt opmærksom paa dette Forhold, gjor endog udtrykkelig opmærksom derpaa, han tyder denne Taushed (I, S. 798)
derhen al Nordmændene ved sit Smedehaandværk dog mest tilveiebragte det nødvendige Husgeraad, og at man fik Vaaben for

en stor Del udenlands fra. Men saa stærk var den forudfattede 1
iv., 1 bevisning om Vikingesværdenes hjemlige Oprindelse at ban

for at frelse denne Theori griber til en saa kunstig Forklaring som den. at Sværdene var et Arbejde af Vikingernes Forfædre,
thi de fortrinlige Vaaben, som udtrykkelig omtales, lader til for det meste at have været Arvegods fra tidligere Slægten

(Munch, I, S, 798), En saadan forhistorisk Kunstindustri i Norden stodcr imidlertid ved nærmere Granskning paa de samme Vanske-
ligheder som Læren om Asareligionens forhistoriske Guldalder, paa samme Tid som den naturligvis er uforenelig med Opfat-
ningen om, at der i Vikingetiden netop skulde have fundet et mægtig! Opsving Sted i Retning af baade materiel og aandelig

Selvstændighed, og at man først i den yngre Jernalder skulde finde Oldsager, der kunde henregnes under skandinavisk Kunst
eller Ornamentik (H. H., S, 125).

Derimod er Professor Munchs ovennævnte Udtalelse i en anden Henseende af stort Værd som en Afierkjendelse af,

at det var i Vikingetidens forste Afsnit, det vil sige: dengang da Kunst og Haandva*rk i Frankerriget var kaldt til nyt Liv ved
Karl den Stores mægtige Beskyttelse, at Vikingerne kom i Besiddelse af sine bedste »Ættevaabenc. Senere har de samme
Ulykker, Borgerkrig og Fierideanfald, der fra 834 af svækkede Lrankerrigets Kraft, vistnok ogsaa udovet sin lammende Indfly-

delse paa den industrielle Virksomhed.

Ganske som i Norden dvæler ogsaa i Frankrig og Tydskland gamle Kjæmpeviser med Forkjærlighed ved de ned-

arvede Klingers Fortrinlighed- Og visselig grændser deres Styrke og Varagtighed til det utrolige. Om Ludvig den tydske

fortælles, at da nogle normanniske Høvdinger engang havde overgivet ham sine Sværd som Tegn paa Underkastelse eller

Hyldning, vilde han prøve Klingernes Godhed. En brast 1 hans Jlaand, den anden lod sig derimod bøje saaiedes at Odden
berorte Hjaltet og sprang dog tilbage i sin rette Form (Lindenschmit. S. 222): i det Xde Aarhundrede opbrød Islænderen

Skjegge Bjørnsen, Sønnesøn af Ketil Flatnef, Herse i Sogn, Rolf Krakcs Gravhaug ved Leire og tøvede Skoftung, »der er

det bedste Sværd, som er kommet til Island*. Kormak fik af Skjegge laane Sværdet til Tvekampen merl Messe, men var

uheldig, fordi han ikke fulgte den givne Advarsel, »at Sol ikke maattc skinne paa Hjaltet og Klingen ikke blottes uden i Kamp«.
Skjogges Søn Eid arvede Sværdet og skjænkede det i sin Alderdorn til Thorkel Eiolfsøn, for at denne ved dets Hjælp skulde

hævne hans Sons Dad. Thorkel led Skibbrud, men reddede Sværdet. Hans Sun Geller drog med Sværdet til Rom, men døde

paa Tilbagevejen i Danmark, og blev begravet i Roskilde, altsaa tæt ved det sagnrige Sted, hvorfra Sværdet var rovet. Naar

der om dette Sværd gik Rygtet, at en Giftorm laa skjult i Hjaltet, kan dette vistnok forklares ved al Sværdets Danias havde

en slangelignende Tegning der blev tydelig, naar man aandede paa Klingen, medens Tegningen ellers var usynlig; dette staar

maaske ogsaa i Forbindelse med hvad Gregorius fortæller om »caraxeredec Vaaben. Fortællingen om. hvorledes Bassin g
blev rovet fra Landvetten Olaf Geirstadalfs Haug paa Vestfold, og skjænket til Olaf den Hellige af hans Fosterfader Rane

Vidførle, synes neppe at være yngre end det Xlte Aarhundrede; Olaf kaldte det Hneitr, »Guldtraad var om Hjaltet«, og han

bar det ti i sin Død, I Cap. 21 fortæller Snorre, at engang, da Væringerne var i Felten med Kyrialax, opdagedes at en af dem,
en Svenske, var i Besiddelse af Olafs Sværd, og at dette siden blev bragt til Væringernes Olafekirke og forvaret over dets

Alter. (Munch III, S. 89). Her hjemme opkom der senere et Sagn om, at det skulde være bragt titbage og forvares i Thrond-

hjerns Domkirke (Wolf, Norv, illustr,, Pag. 50. Schonings Snorre Tom. III, Pag. 407—8),
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Dragvand il var som foran nævnt Egil Skaltagnmssøns Vndlingssværd. Han havde faaet det af Arinbjorn, denne havde
det fra Egils Broder Thorolf Skallpgrimssøn, som havde modtaget det fra sin Fader, der igjen havde det fra sin Broder Thorolf
Kveldulfsan, denne fra Grim Laadenkind* som havde arvet det fra sin Fader, Landnamsmanden Ketil Hæng, Søn af Thorkel
Xaum&olajarL Ketil havde brugt det i alle sine Holmgange. For Ketil havde Finnekongen Guse. den samme fra hvem Orvar

Odd arvede de aldrig fejlende Pile, det det (Egils S. Cap. 64, Ketil Hængs S.. Cap, 3),

Da Richard Coeur-de-Lion paa Reisen til det hellige Land kom til Sicilien udvexlede han Vennegaver med Kong
Tankred, tal hvem han skjænkede det uovertræffelige Sværd, som Briterne kaldte Caliburn (det haardtklovende), og som
engang havde tilhørt den tapre i3riterkonge Arthur (ancient Armour, S. 152), Arthur levede i Begyndelsen af 6te Åarhundrede
og dette Sværd skulde saaledes, da det kom i Tankred s Eie være over 500 Aar gammelt.

Man ser saaledes at Sværdene havde saa at sige hver især sin sikre Afstamning, da de for en Del betragtedes som levende

Ya-somr; Navn havde de vel og alle, men derfra vilde det være et altfor stort Sprang at slutte, at netop dette Navn staar

indgraveret i Klingerne. Derimod strider ligefrem ikke alene Navnes Udbredelse som »Ulfberht«, »Ingelred« eller »Ingelram«

men ogsaa disse Navnes Form, som det vilde være meningsløst at betragte sum Sværdnavne,

Ulfbertklingerne ere gjenfundne over hele Norges vidstrakte Kyst og desuden i fjærne Lande sum Preussen, Ungarn,

Irland; dette taler ubetinget imod Navnels Forklaring haade som Eierens eller selve Sværdets, men ilet beviser ogsaa, at

de i sin Tid maa have været eftertragtede og høit skattede. De har i den Henseende mange Overensstemmelser med de

ypperlige Toledo-, Ulve- eller Ferraraklinger fra Sværdets Guldalders det 16de Åarhundrede. Disse med Åndra eller Andrea
Ferrara stemplede Klinger var i sin Tid vidt berømte og gjenfmdes nu i langt adskilte Lande, Mærkeligt nok er især mange

paatrufne blandt Skotlands Glaner, men ogsaa blandt de krigerske Stammer i Kaukasus skattes de som Familieklenodier, der

gaar i Arv fra Slægt til Slægt. Og dog ved man ligesaalidt om Ferrara som om Ulfberht, ingen ved engang, hvor denne

Mester virkede, Kun lever et Sagn om, at han skal have maattet rømme sit Fædreland, fordi han hug ned en af sine Lærlinge,

der roste sig af at have afluret ham Hemmeligheden med Klingernes Hærdning, (Meyrick: ancient Armour I, VIII). Naar det

har kunnet gaa saaledes med det 16de Aarhundredes mest berømte Klingesmed, bliver dét mindre forunderligt, at Traditionen

har glemt Navnet paa en af Karolingertidens Mestersmede. lian deler heri som tidligere sagt Skjebne med Hasting, den mest

berygtede af alle Vikinger; baade han og Hasting tilhorer en saa tidlig Del af Vikingetiden at »Sagn/et har glemt, hvad

det vidste*.

Flere Forfattere [Steenstrup, K. Maurer) har fæstet sig ved, at der i den norsk islandske Sagaliteratur om Tiden far

Harald Haarfagre ikke er bevaret Efterretninger om, at norske Konger eller deres Slægt er kommet i Berorelse med det fran-

kiske Rige eller dets Keisere og har heri fundet det mest afgjørende Bevis for, at de Norske til den Tid ikke har deltaget i

Vesterviking, men denne Omstændighed er formentlig lige lidet fyldestgjorende som historisk Bevis som naar der f. Ex. i de

danske Myntfund fra Xde Åarhundrede savnes saagodtsom ethvert Vidnesbyrd om Danmarks Forbindelse med England (Aarb.

187$, S, ll S). Efterretningerne om Skandinavien angaaende det [Xde Åarhundrede ere gjennemgaaende saa magre, at man

neppe kan hitte Rede i Kongerækkerne; af desto større Betydning bliver det derfor, at man nu i de frankiske Vikinge-

erd har fundet et haandgribeligt Vidnesbyrd om, al Nordmændene allerede fra Vikingetogenes Begyndelse flittigt har været med

at hente Kov fra Valpladsene 1 Keiserens frankiske Lande.

Eftcrat vi nu har noie undersøgt de i vore Samlinger opbevarede Vikingesværd, og sammenlignet dem med de

Vaaben der opbevares i Udlandet, saa bliver det indlysende at de Fætlesmærker som opdages derpaa, ubetinget tyde paa en

udenlandsk Oprindelse. Navnenes Form er jo unegtelig fremmed for det skandinaviske Norden, Al Navnet Ulfberht ikke

gjenfindes i de frankiske eller angelsaxiske Anna:..:', har her lidet at betyde, naar det sees hen til at det Ogsaa fuldstændig

mangler i de langt mere omstændelige Optegnelser, der leveres af vore bevarede Sagaer; skulde KM Taushed være et

afgjorendc Bevis mod Sværdenes udenlandske Oprindelse, saa vilde det samme i endnu tuiere Grad komme til at gjælde imod

deres hjemlige Oprindelse.

Men vi har heldigvis Ibn-Forclans ubetingede Vidnesbyrd angaaende Varjagernes Sværd; vi have ikke alene vore

Sagaers indirekte Udsagn om, at sjeldnc, fortrinlige Vaaben »bragtes til Norge* ; vi har ogsaa Sagaernes direkte og udtrykkelige

Erklæring om at Vikingerne, idet de fra England for hjem til at øve Modstand mod Frihedens Undertrykker Harald Haarfagre.

da vare forsynede med en Udrustning der var hentet fra Vesten — fra Valland.

Bevises det tillige, som vi lidt senere skal gjore, at der hjemme ikke var saadanne Forhold, at Sværd kunde tårn.

arbeidet her — og gjennemgaar vi senere lignende Bevisrækker for de britiske Øers og for Ruslands og Østens Vedkommende,

vil det klart fremstaa for Læseren, at det eneste Land hvorfra den uhyre Forsyning med Sværd og lignende kunde være hentet

ikke kan være et andet end Frankerriget — det nuværende Frankrige og Vesttydskland.

Selve Produktionsstederne kan vi kun tilnærmelsesvis antyde, men vi tror at have her fastslaaet det HovcdfakUun at

Vikingesværdene er forarbejdede i Frankerriget-



d) Damasccrcde Klinger.

iuerklingen eiendouuuclig« Blanding if •

'•
i le lycc Mg mark* Lialei muttt l*ile m den fto, M KliBg«m< (led«

.ii i SI erialc Slud •,; J« i eller haucdt og blodt Jern, røm (red en Mangfoldighed al
i

lingei . ,n blei n- !•_ 1

1

•

- blandedi i nu nden

'

. Pi« en saadan Anta.; alU 4« l.' odgaaede, 10111 '.il forshjellig« Ud« erc anstille I'-,

Ved den foreløbige Undersøgelse der nu er foretaget, er der ogsaa bragt for I yset, at de norske Vikingesværd i

uden de mange ukjendtc Indskrifter og indlagte Mærker har havt mangfoldige saadanne uægte« damascercdc K riger. Under

Korstogene var man i Vesteuropa for første Gang bleven bekjendt med (letlandske Vaabensmedes vidunderlige Klinger,

der spaltede baade Ringbrynjer g Panserskjorter og som i Elasticitet og Skarphed overgik ikke alene hvad Korsfarerne (or

havde men i gsaa, hvad vore Dages teknis :< Kui tfa rdighed har magtet at frembringe.

.1 det været almindelig antaget, at alle gamle Sværd med Ian erede Klinger maatte være af østerlandsk

rindelse.

ir var derfor Overraskelsen, da man i de dar^ke Mosefund paatraf saa< Klinger i stort Antal. I Nydamm isen

viste -•' ten (omtrent 90 af 100) dette Slags Arbe le
". sagerne paa dette Sted bevtsligen være nedgra-

Aarhundreder forud baade for Korstogene og for Nordboernes ældste Forbindelser med Østerland.

!;,:. er af ty amfundet, udtaler ingen Formening om disse KUi i Oprindelse, men indskrænker

sig til at bemærke, at de ere indførte, og »at damascerede Vaaben, saavidt vi vide, ikke ere oml lu al klassiske 1 n

Maogi '
' isse Klinger bar imidlertid indstemplede Fabrikm; med Fal • Xavn i lat.in-.Ic-- 1 5 _;

- 1 . %..-:. kunde

landske, men maatte irbeidede etsteds inden eller nær Rom : Grændser. Navneformene:

Tasvit fra Vimosen, Riccim eller Ri ciui . i-.. . C I a Nydam, Ranvii og Romaric paa I til

rd, Martini eller Marcius r) fra Østergøtland skulde efter Sprogl -.. mes Mening t kunne søges blandt keltiske

nmej i Sydtydskland. som attsaa dengang maatte have optaj i 8 Havformei og staaet undei te eller

mmdre direkte Indflydelse af Romerne og romersk Kukur.

Nærm« ur de ve] sættes i
1- irfaind r» let nuv I

Steiermark m , Jernindustri, der

efter Landets Erobring i den I rate Keisertid blev en af 11 Romerhærem I syning med alleslags Vaaben, i

d

ndsynligvis hav, le denne Industri en tidlig Udbredelse ogsaa ro I r Donau, især langs Rhindalen (cfr. Undset,

jernakl- e, S 4fl< |. For denne Anti taler forskjellige i >mst lieder, dei re nærmere vil bliv..- i

r VaabentDvi s de germanske I keslaj tin nævw ende nu Dokument eligvisdenæl

evne Medi om d i
i Europa, idet di g I i mærkes al Kunsti her godt kunne tænkes at v,

Da Vandalerne efter sine lange berygtede Ødelægge] Gibralt I slog de sig til Ro i Nordafrika

oprettede ei Kongerige Carthagos gamle Frovinser. En af dis« frikanske \ ager, Trasamund 5 23), var gift

:da, en Sester af den store Gotherk c Hu lorik de nordiske Sagns »Didrik af Bern«. Trasamund havde

Venncgav« sendt sin n ger nogle Sværd \
- tales i høie Ordela i disse Vaabens Skjern

udmærkede Arbejde, lo. , rfattet af fheod Fortrolige Ms ' assiodorus Senat men i K Navn,

,._. i,,. .
:. \

. i 1 Vte Bog af hans ' m;

»Til Vandalernes K Theodorik Kong« le nogle Vaaben der udin«erked<

... .;...; sorte H id har Eders Brodei tænkt os med Sva

,!, r 1 ,ui forcnaaer at klove Vaaben, .. er endnu kostbarere ved sit jern end •

t Gulds V

Paa dem er der afj Bt en saadan Glans, al k med trofast ' '
' r*s Rande

k>be sauoun mod >i med en saadan Jevohed, al man skulde tro de Ikke var forarbejdede med Filen, men I

>vne, K b Dele er indgravede med smukke Ford:

lei derpaa et -...lånt broget Sltjcr, at Du mest m;u tro at Metallet
.

- Fan

gfttif I Edets Brynesten; det poleres saa kunstij I
Eden 1

giimren e I at Jemel Glans m et
-

Mændene; il sende os dette, et 5 jænk af Naturen . Eders Hjemland, har I indgivel o overoi g høj Mening

,cm pkcb t.mbribM«. — Drtte Sted, d Ves eo *f »t

r tdlre d* forklare Se« buh hen til hvid l>o C*af« uforer ur« den Bdjpdnuc *»« ej««n> «*W Middelalderen tillig bre« pi-

del

fco* Nu-nudrtoe- Afkuat. Kabylerae «.» ilts** Trauucoi Je L'ndcrs;

}•* UlfKOStfuLriLde lOClUVe- =CC UB DCU Hl pv»«i l-a '.angr iB.»iri vm uim "".'""'"S — fc)-~-^ —"
Tnatkc Spnf. ««^* Tder, h« nok ntt om Hjelme - bttfald in.^U r- c emiUkndc I" *f bi»M«t Eau

V«be: Ltcemb« irme* A irMitt, S &\ Og m*rkc l,CT « det, .t emtJHccd Arbeide den Difi eB Gjawtuid J



man paa Grand af Arbejder af hirrt M be, Vulkan, der drev Smede-
n med *hg Færdighed, at hme Huden Vwetk umulig kun Dndeljgs. men troedes al \m Idommeligt-

Udtrykk. n Mkfcdclcns (Hulrandrn**- Udseende staar i noie Forbindelse med dd i tydske Skrifter aftc tilbage-

\djektn »wurmbtmtt (Lindcnschmtt. Han i J > 222 eller den tvd*ke Beowulf. |

U kgyk syne* dia« afrikanske Vandaler! af have overgaacl hvad de samtidige Vaabensraede
i Italien kunde levet

i Beretn om Vandalerne* sidste afgørende Kamp hare* vi om, at deres Kriger« søgt* (rem med sine Sværd
* Kimp Mand mod Mani, foragten!, qg broddende alle Kastevaal*n. Sværdet maa all&aa have iraret deres

k-d^u-,
I le Vaafaea og i - Ung oatrenl SOfii UauJt de nordiske Vikinger. Der er altsaa ingen Grund til at

Unlc' °m
-

:

"

1
I rtririfct Wfidfc Kimger var ftwcf paa deres egne Vaaben - Kunstfærdighed

naar og hvor har »1 K Piu sine Vandringer kan de wl neppe have tilegnet sig den. Vistnok
kunde de K 1 te i Spanien ha-. tet dygtige Mestre, men hverken de ældre Beretnii . Iler de senere i*ke

Grand ni al tre, at Kdtiboeme har benyttet denne Befanndluigsmaadfe. Te rne ere aldrig damascerede,

B** "l J deres fortrinlige Mater. men især ved H
JUTirnosl 1 rfammunds k.!

|
teknik Retning at have havt n«e Overensstemmelse med de lied>te I Lindt

o§ « vistnok ikk mmenhamg. At Vandalerne undervej dkr
1 u,t <k irv taéiss >L e tilegnet sig D m kunstens Hrmmdighedei - Ink-t rimeligt. Ulige natur-

[na^ ,; - ^tte, at de ogsaa ctof Bosættelsen 1 Afrika har fortsat den samme Afbeidsfnaad« som Vaaben
"" " gamk- Hjem a Tyd>Uand> blå henviste ul. naar de did« o k de VanskeSgheder, som Raamaterialets

I nbed lagde 1 V. Fi outillkigen af en god K _-.

erede llmssteff fremtræder tildels ophøiet p fundne Klinger. Dette er farsi bleven opfattet og
t ions nm Sta, - Mcvet indlagt 1 K (I igelhardt Nydam Mosefund, S 32, samt H H&Ldebran

Mon*i ],<: Danias -en som Kegel gjennemgaaende, del vil den gaar

II l m Kkqgen idet I .. S 'I stemt kuratfcerdig Ifaade ere blevne snoede, flettede

s ti .; Styrke og Stntti Derved kom de forskjeU^e Jernsorters ulige Farve til at frem-

K nge
r og af samme Grand er Tegningen I

hw tærat paa UetallH csg især angrebet de bindere Dde.

nge man icke nærmere kjendi Danias, oi tte den ofte sia-rkt frem* 1 iwenng paa de

Kknger let kde ul den t I rarbeidede paa samme M Denne Antagelse har

- ! ingen far te FJu n til forskjeJUg* Udel bai reret anstil ed europæiske Vaaben-
' w, men ^

1 Dam Tegning paa t lod tilbage at ønske, lykkedes det El i
langt

c Klingers udena Om Oste g Freit . havde man mange 5

men »gen M- K * tabt, indtil nylig nærmere Li 4sor

har tkafiet \ ti t&k Hl-. le ti en stor dkf rettere fuldstaendig L'Jjghed meUeoi

-• nas og le gamle i Euro] K g Det er deri r v.-.-i-iig en fuldstaeiK^g MisToretaaetse, naar

man hult il har anskuet c paa samme Mai 1 noie indre Slegtskab, og forklaret den europæiske SOIM en AlsUffl*

nang af tUm ^terian..bLr - Lun t Den 1 nket tal > medens baade Stof og Behand-

bngsmaade ere mu gi rifage, at drr rr al Aarsag til at fan _, Liar udviklet sig gar ivatendig Og at

den euri^artokc er hgesaa uafkrngig al" drr: af den europæiske. Tegning) I
|
U di n ægte Damas tfae

fln« »i indre Kfysta ' ialct u i selve Sttbongen eller ved langsom : 1 den

mrd Grafit iWkkedr San ->
'

•

r
' I

I

>t og frn: -i havde Anledning til si se og

Mg l*rk)rndt med Vaaben&medene i Du . r fik 1 S« efter denne By. Raairal

var uiwdlrrtid 'idi^k Staal logsaa kaldrt U
| ntlig fra Gokonda Handelsveieo r det rode Hav ul Cairo,

soen vat denne V* te Markedsplads maå W-t Da denne len I - summere, aftog derfor Ogsaa

drn \etAasiat K :^efabnkatio«. ^aa at irished om Til ngsniaaden n ask.

Aknd. Ha rul 1773 og 1; 74', indtil man nu atter far £u Aar om
deiine x iShf- Hanstrens utmske keise, hvoraf g 1 I 5. 96] 1 Hemmeligheden.

Kegrnten af Frankng, Hertugen * jet a^gte »Da men J.

Knhsaude rfler ^- rrdfcgrre i Pam kunde bearl** ^ dr vilde uden Het,» g have trkla-
:-

r
-

drrsom ikke Aarhundreders Frfarmg havde begnindct dets Vxtd og saatedei amme I Traitc

de laocr. Stra>sb. I< .;-



"i

Den chemiske Indsigt var dengang ikke stor nok til at udfinde Grunden til Damascenerstaalets Ejendommelighed.

Nu ved vi derimod, at Damascefiersiaalet var et Stflbestaal, at Tegningen* fremkommer allerede i Digelen, og at Damas ener*

klingernes Egenskaber ! væsentlig Grad skyldte« Materialets overordentlig or
. p Tilberedelse saavel ved Smeltningen,

som vod den videre Behandling. Af væsentlig Indflydelse vai ogsaa den rigtige temperatur ved Smedningen >g ikke mini

ved Hærdningen og ved Ansatsen,

Den paa Mosefundenes og Vikingetidens Klinger iagttagne Danias er derimod tydeligvis et Resultat af Kling) nm

Bestræbelser for ved kunstfærdigt og sindrigt Arbeide at hjælpe paa Materialets Ufuldkommenhed.

Ved denne Behandling var Hensigten tydeligvis at bringe ul Størst Fuldkommenhed den ror Klingen nødvendig

Forening af Smedejern og StaaL Smedejernet var seigt og gjorde Klingen paalidelig. Staalarten gav Fasthed. Elasticitet

Og skarp Kg.

Som det kan ses i Skildringen af den indenlandske Smedekunst, var denne Blanding gjerne tilstede allerede i 1 uppen,

men Graden var forskje13 ig efter Ertsens Beskaffenhed, og da hverken Smelteren eller Smeden havde Begreb om direkte l.

at indvirke paa Smeltningens Resultat, kom Kaamatcrialets Natur t fremtrædende Grad at være bestemmende for Losningen af

de Opgaver, Oldtidens Smedemestere tik at magte I Myrmalmens Lu| per lod de staalholdige Aarer -ig kun vanskelig udskille

til Fremstilling af virkelige Staalstykker, og ved den ul Materialets Rensning uundgaaelige Viderebearbeidelse forringedes Staal-

arten (Kulstofgehalten) ved hver Glødning, saaledes at den let ganske gik tabt.

Til grovere Redskaber, som f. Ex, Øxeblad, var Materialets gjennemgaaende Renhed naturligvis mindre Ivendig,

• ig dog melder de gamle Erfaringer, at den nordiske Myrmalm kun undtagelsesvis Og paa enkelte Steder gav el »avidt si

blandet Smedejern, at den var særlig skikket for dette Slag* ke.lskaber.

hen Ternerts, som med Oldtidens Udsmeltningsmaade skul. k- give et for Klinger hensigtmæssigt Materiale, maatte

utvivlsomt være af en Beskaflenhed, der gav et baade renere, men' ensartet og især et mere staalblandet Produkt, idet kun

Staalet kan give Klingen nødvendig Elasticitet og Styrke. Dette var tydeligvis Tilfælde f. Fx, med >.W\\ iberiske, den norøke og

maaskc ogsaa den rhinlaiulske Malm fra Pyrenæerne, Steiermark, og Sieg-Egnea Derved forklare... at Klingefabrikationen i Europa

gjennem Oldtidens Aarhwulreder, ja lige ned mod vor Tid, har bevisligen været fortrinsvis indskrænket til enkelte bestemte

Egne, og at saa mange Lande og Folk har været nødtvungne til at hente fra disse Egne saavel Klinger, som alle Slags Red-

skaber, hvortil vedkommende Landes egen Jernmalm ikke \ iste sig tjenlig.

Overalt har Malmens Beskaflenhed vist sig at være den afgjørende og første Iktingelse, som en naturlig Følge af

Oldtidens manglende chemiske Indsigt.

Meget kom det selvfølgelig ogsaa an paa Smedens Øvelse og Arbeidets Omhyggelighed, men hvor * ansi elig Udfaldet i hvert

enkelt Tilfælde, f- Ex. ved Smedningen af en Klinge, paa Forhaand lod sig beregne, synes at fremgaa af Moseklingernes tem-

melig varierende Egenskaber. Blom har undersøgt et damasceret Klingestykke fra Nydam og fundet at det Lam svagt t. g

imod Hærdning og altsaa neppe kunde benævnes Staal (Aarb, 1868, S. i i$), medens Bech, S. 558, er kommet til det

Resultat, at Nydamklingerne tildels indeholder indtil o,<> % Kulstof, der giver et Sveisestaa), som ganske godt lader sig hærde,

1
• ved chemisk Analyse ved L, Schmelck, Christiania, af tre norske damascerede Vikinges'.; en. I, ha: I. .-hallen 0.414.

0.401, 0.520 %, lagt saa nær den Grændse. der i Almindelighed opstilles mellem Smedejern Og Staal, at tier er al Grund til at

forudsætte, at ogsaa her har den egentlige Klinge varet af staalblandet Smedejern, medens de særskilt tilsveisede Egge har

været af mere eller mindre rent hærdbnrt Staal, Andre viser derimod dybe Ung ug Flenger i Fggen, som kun et seigt Smede-

jern, men aldrig StaaL vikle have taget imod. Materialet svarer altsaa til Moseklingernes, og da ogsaa ArbeidSmaaden, den

kunstfærdige Damascering, viser stor Overensstemmelse, synes heil at ligge et Vink om at de, skjønt langt adskilte i Fid, di

kan have et nært Slægtskab og en følles Oprindelse.

De damascerede Vikingesværd viser ogsaa omtrent den s.mime Afvexling 1 Damaseeringens Mønstre, som Klingerne

i de danske Mosefund. Neppe to ere ganske lige.

Paa No. 4 b, Tab, VI, ligner Tegningen Aarene i et Blad. Iler maa forst lu Skinner af ulige Kulgehalt være sam-

mensvejsede, derefter tæt snoede til en taughgnende Slang, som saa er bleven udhamret og overhugget paa Midten. Naar da'

begge Stykker kantsveisedes, kom de traadlignende Schatteringer lil at modes under Vinkel og danne det aareligiiende Mønster

Ikke altid har man ladet sig nøle med enkelt Sammenboining af den snoede Stang. Selv hvor det samme Mønstel

er valgt, viser det sig ved Betragtning af Klingens Tværsnit, at hvert af de kantsveisede Stykker er dannet af dobbelt 1

altsaa hver Halvdel af to tilsvarende Skinner, hvis Aarer gaar samme Vel.

Paa No. 3, Tab, VI, ere de tre Stænger, der skulde danne Klingens Midtparti, forsætligen vredne eller snuede med

regelmæssige Afbrydelser. Disse Stænger ere derefter ved Udhamringen og Kantsveisningen ordnede saaledes, at de snoede

Parlier kom ved Siden af hverandre og dannede en afvexlende Tegning. Ved den senere Forrustning synes det som om de

ikke snoede Partier har været ulige bedre forenede end de andre.
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Samme Fremgå,*««* «*> og«. No. jb. Tab, V. Dog synes de. anvend,, Marenale her at have v*mt «r-

Ug, beregne. pa» at danne mere kuns.fa-rdigc Schatteringer. Henne Klinge minder om Cassiodors .verm.cuh. empat.«.

I,! Ho • Tal, VI. er anvend, fire „.snoede Slænger, der under eller efter Udhamrmgen cre blevne tanBvasedc.

| „ „, Kuns,. a, kattsveise. har altid v*re, vandig, og de, synes, som n, Stå-ugernes Snoninger har oge, Vanskehghederne.

det de fire Del,- vol den ..-nere Forrustning atter næsten har lost sig fra hverandre.

I c.hvert Til&Ue synes Hensigten med den her anvend.e Damascering a, have v*ret a, »Ide« M,d,par,K
;

,s I aal.d. •

lighed ved en saavW« mulig omhyggelig og hens,g,spassende Forening af Staal og Smedejern eller af mere og nundre rtaal-

ho„„g, Smedejern^ ^ ^ ^ ^ ^^^„^ ^ ltøaym ffl^„^ . mindre^
rende. De paa piggene .dnnuddig forekommende dyl,e Rustgruher synes a, vise, a, man har foretrukket e, uren, SUal

fremfor al sva-kk« Siaalarten ved de lit Staalets Rensning nødvendige Gtadninger.

Kun i e, enkelt Tilfelde, Fig. .. Tab. VI, see. dameret Materiale a, have v«e, anvend, ogsaa fohggen Elfo*

c, overalt. «E«om paa de mo«fi.»dn« Klinger, Fgstykkerne sa-rskil, blsveisede og af e, ånde, Ma,er,a.e ™ [ ^'^
, ;.,

:, Tid »bringe- den „I Kg beaten«. StaalskUme (.garn i de kahnuMske Sabler, se Anekdoten om Hans ,

T„.,ekniv „aa den ribiri,ke Refre) »ten »ellen, to Jernslonner eller i en i Kan.en udhugget K;ende. De gamle Mngesn,,,-

Lr imidlertid fulgt e, modsa, Prindp. der forresten sees anvend, paa meMen a„ Egv»k« af romersk Uprmdels
.

og om

H rr o: L - Arv fra den romerske eller „oriske Smedckuns, To smale Staalskmner e,e blevne anbragt langs m r

Fg i e t„ fi„r.,,en f,rdigSm,.ede Khnge. Med Hammeren ere de derpå, sveisede sammen .angs V derranden^ mede d

Z«L hver paa »« «e svefe.de ,,. den ydre De. af Klingen. S.aaleggen er aftsaa anbrag, som e, sp.davml.le. D*kke

over hver af Klinge«. Kanter og danner ligesom en Ramme for Midtpartiet. iam»ce«de Tegnrnger

Kun Z Smeltning kan Staal bliv« en.ar.et helt igjennem. men S.obvs.aal var for Vesteuropa. Smede en jders.

sielden oe for Nordens Smede vistnok en ukjendt Vare. &---J
'

De havde , Regelen ,n,e, ånde, til .i, Raadighed end urene Lupper af mere dier mmdre iblandet Jern forend

ma„ „,, ,„„fi, ,f Masovne „g de d.,paa fo.ge.de Friskning.. <F ng,) operabone, havde °|^<^™

jevn Vare, hvis ..genskaber man fon« kunde bestemme; hvoa»a man som belgend. »enere ud f Rn ,rm
t

.....

;

. '

,., B^mer-ProcL« „g de beskegtede Methode, direkte a, .ave Stobestaal. lnd.il denne moderne Revotut o«
,

.
jembe.

- . n en,,, Lle ., , an'ege« Smenet som * ,,.,, Smed; som den mes. prinse™^^^
Afrika :se Stanley Bech. S. „t etc.) bavde han ter. rig til Husbehov at udvinde o. nogenlunde brugbar, Raaemne udaf den

"V- b I ,n »d.. ttl sin R,

,

U denne Ert. udvand, han ikke nogen flydende Masse, hvor der kunde bhve Tale

om , .
t F , , - «L „ensarte, Luppe, der aldrig blev mere end b.odgjor,. Dette vil, vi atter komme ,„

"

e „\ , a. be,rag.e hvad . »nngen har ., me.de o,., vore indfod* T,.v,kningsme.„oder ;
vor "".fredss,,, nd

£o, k .ler herved freml.u, har vi allerede hav, .„lighed ... a, dv„e ved. Men de. var netop d.sse *<£"«*
L;;,ll. ,,,m., der ,,, ,

påbyder de primitive Smede Beny.te.sen * de, .megte Damas. ved ,ammc„sve,s„mg af

h^ ok

ir:::":::^ s- ri- -^ ^ *^ smed..
,

o^. 0R », *^

.

I)ara^„.
'

.. :
.

.
,,nsoml ,,. Gi 1 <i. a, forods,,..- „handske Forbinde,,., (Lindenschmit. Hånd .. S.^ for a

foZt i. denne Kon„ saa ,id„g kom bl NV.europa. Thi alleeede i Ha.ls.ad, i Øvre-Øsrerng (von Sacken. S. .,0
l.nde

!Si.d Damas i rege.o. , bnlg : U*r. Hg— I«-«- -- P-"*» K"^"' f" " '** *" «'

C ,, B,oms™, ,yd,m. ,ab. V,
^

^a, men^J--J^^SS^SS JS
lerne i Nord-Afrika anvendte jo ogsaa Danias f

Gravplads« (Lindenschmit, Handb., S. 213)-

skaflet Vished for, al denne HehandliiiRsmaade og sa

kal den vanskelig kunne paavises eftet Aar ICXJO, Og\>d de foretagne UndersogeUer af VSkingesværdene er dør nu

I Viking-tiden fandt en almindelig Anvendelse og Udbredelse, U >-!

Lorvul" L er nogen Grund tH al^ at KM. agsaa »- v.ret kjendt og drevet ,
Nord.n skal

,
det I olgende

Gjensland Ir n.ermere t'ndtrsogd
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Cap, II.

Om den indenlandske Jerntilvirkning og Smedekunst.

'VI O-

fstedetfor den almindelige Antagelse, at alle i og udenfor N

fundne Vikingesværd skulde være ejendommelige for Norden, og at man i

disse kraftige Vaaben ski i I* se Beviser paa den hjemlige nordiske Haandværks-

dygtighed i Vikingetiden, er der ' foran meddelte Undersøgelser forhån-

bentlig skaffet fuld Sikkerhed for, at idetmind-su- mange af disse S\ erd umu-

lig! kan være nordiske B wdesmedes Værk, Indskrifterne taler for sig selv.

Disse mærkede Klinger bærer i
og paa sig sin Fød ti •-. der afskjæi i

...
i

I ..'.l om deres udenlandske Oprindelse.

Men fra dette nyvundne, sikkrc Udgang ikl maa kunne sluttes

videre. [ Ifberhts Sværd danner ingen Gruppe med indbyrdes overensstem«

niende ydre Kjendctegn, Baade med Hensyn til Bredde og Længde arvij

disse Klinger indbyrdes ikke lidet, og deres Haandtag viser omtrent alk I

Vikingetiden kjendte Former, Ikke heller ere de indskrænkede til en enkelt

liden Landsdel. Allerede ved de her meddelte foreløbige Undersøgelser ei

di- paatrufne saagodtsom over bele N Land, fra Thrøndelagen, langs

hele Vestkysten til Agder, paa Vestfold og i Oplandsbygderøe* Flere af dem

har endog, forinden Indskriften nu kom frem, jævnligen været anførte og

afbildede som Typer paa di særlig nordiske Vikingesværd«.

Alle disse Omstændigheder i Forbindelse med det Fa der i alt væsentlig udmærker Vikingetidens Sværd,

en , „
:

,

,
forlængst og ofte har været fremhævet af tidligere Forskere og som har været en af de væsentlige

Grunde t n hidtil almindelige Antagelse af disse Vaabens fælles »national nord ke Oprindelse, synes at gjøte det
,
over-

,,.„,,, , ; Uvnligti ja na.sten sikkert, at Feittagelsen med Hensyn til disse Vaabens Hjemstavn har været gjennemgaaendc,

det v,l sige. at ikke alene disse enkelte, men at Hovedmængden af de fra Vikingetiden fundne tvæeggede Sværd hai

.,,,„„, Oprindelse som de med LUfberht mærkede Klinger, og at d. horden med Vikingerne begravede 3v«rd ikke oprnv

deres egne men deres Modstanderes Vaaben, som Vikingerne kar tilkjæmpet sig i Fjendeland og derefter bragt hjem

rstegn og Bytte, Hvørmange prægtige Vikingesværd maa der ikke paa den Maade paa engang være strømmet t.l

Norden som Følge af fomsvikingernes saa afgjørende Nederlag i Hjørungavaag, og saaledes hav, overfyldt det norske Mari

Naar dette først var bragt paa det Rene, kunde det synes at maattc være en forholdsvis let Sag at opspor,

Vaabens rette Hjemstavn ved i Udtandet at undersøge i hvilke Egn« . | i hvilke Samlinger tilsvarende Vaaben rindes blandt

sikkert hjemlige Metalarbejder. Vistnok havde M i l boerne i Vikingetiden Forbindelser med saa] m alle den Tids kjend

Folkeslag; men Vikii ladenes Ensartethed lyder dog bestemt paa et felles Udspring eller idetmindste paa et forholds.

meget begrænse Tilvifkning^felt

Fra Udlande! nlinger er imidlertid kun liden Vejledning at hente, ide., vi Ler modes af den allerede forannævnt

betydningsfulde Vanskelig! at Sværd fra Vikingetidens Aarhundred . . veralt . F.uropt udenfor Skandinavien, ikke alene i re

yderst s men tildels næsten ukjendte. For Karolingerrigets store Hærmasser maa der naturligvis have været snu- I

|
, fran ItaJ, men i alle Karl den Stores Fan rer Vaaben fra hans Tid til de sjeldneste Fund.
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tnok forekommer nogle enkeltfundne Stykke spredte i Museerne, men da de ere enkeltfundne, er Tidsbestem-

nu-Isen overmaadc vanskelig. Karl den Stores Sværd i Louvre bærer ikke sit Navn med Rette, da de vingede Draget paa

Pareratangen viser at Sværdet ikke er ældre end Aar 1000, Af Metalarbeider fra den karolingiske Stilperiode fra Slutningen af

Xde Aarhundrede er del forhaandenværende Materiale ikke rigt (Sophus Muller. Aarb. 1880. S. 330)- Kl sådant vilde dog

( trænge til Spargsmaalenes Udredning; lad os da se hvilke Resultater vi uden denne Hjælp vil kunne opnaa. At ville hævde

nogen riendommekg Selvstændighed for Mellemjeroalderens nordiske Fund er vistnok overdrevent eg forfejlet (Muller, Aarb, 18S0,

S. 249 . Forandringen Ira ældre Jernalder er neppe stavre end den, man f. Ex. er Vidne til, da den karolingiske Renæssance

fuld tændig brød med hele Tidens Smag, saaledes at Folkevandringstidens Dyreomanientik forsvandt uden at efterlade sig Spor,

: den tidltgen .

•• Ornamentik opgaves saa fuldstændig, at det er vanskeligt hist og her al finde en Reminiscents deraf

(Åarbøger låfio, S. 333).

Man ved altsaa at den fra de germaniske Gravpladsc velkjendte Dyreornamentik blev fortrængt af en anden, ny og

gru,
•

kjellig. Men for dennes Vedkommende har man ikke længere Gravfundenes rige Oldsagsrækker. Metalarbeider fra

K. : rertiden ere i vest- og mellemeuropæiske kan.!: saa »jeldne, at man savner baade Klarhed og Kundskab om den nye

Ornamentiks videre Udvikling Of 1 rfald, føtøeli gsaa ni dens Forhold til de 1 Nordens Vikingegrave optrædende nye Smykker

og Forsiringer.

Sophus Mulle rige Afhandling Aarbøger for 1880, S. 351 hævder som Resultat af sine indgaaende Under«

,. .1. den karoling:ske Kunsts Indflydelse 1 Norden har været langt starre end tidligere antaget*. Saafremt de fur s-m

I, anseede Oldsager siden skulde vise sig at være væsentlig indførte ligesom Sværdene, vil Mette sige saa meget som, at

heller ikke i de karolingiske kande lur Bruddel været karpt som formodet, men at mange af de paa den yngre Jernalders

Oldsager indforti 1 Udsager) optrædende Forsiringer ere en Forrettelse af Folkevandringstidens Ornamentik.

lu inaviske Germaner har, som Fundene viser, baade i .len ældre Jernalder og i Folkevandringens Tider, mod-

taget Oldsager Ira ,;• staaet i kulturhistorisk Forbindelse med) Tydskerne eller Sydgermanerne, men efterat disse og Saxerne

,„|,[ blandt dem var blevne omvendte til Chrøtendomnien - undergivne det frankiske Rige, er den frankiske Indflydelse naturlig i

bleven ov< le. Som bekjendt lod Keisei Karl foretage endog storartede Folkeomflytninger i Grænselandene sandenfor

Danmark, og alent diss. I I risk« Forhold synes tilstrækkelig at begrænse og forklare »Spranget i Kulturudviklingen« d. v

at der under og efter Karolingertiden kom helt nye Oldsagsformer paa Markedet og ad de gamle Handelsveje til Norden.

i de 1 Norge ptredende Oldsagsfbrroei fra Mellenijemaldercn (Folkevandringstiden) er neppe noget for Lauder cfl

Folket ejendommeligt; de -amme oldsagsformer med gjennemgaaende -amme Ornamentik findes ogsaa udbredte over de andre

Lande og ^ul^ mod Syd, hvor den samme Stil (Folkevandringstidens nye Stil) viser sig ensartet fra det sorte Hav

til Nordsoen Aarb. I&80, S, >4 s . Alt er fa germanisk, det vil sige laant og hentet fra Stamfrænderne i de rigere udvik-

lede nordtydsk melkmeuropæiske Lande. Og hen er ingen Forandring indtraadt derved, at Tydskerne blev omvendte,

. specielt Nordmændene, vedblev at være Hedninger. Kun er det Frankernes Herredømme, som ogsaa 1

Oldsaj nerne gjør sig gjældende - en utvivlsomt langt rimeugere og nu-re praktisk Forklaring end den opkonstruerede

Theori om at de nordiske Stammer, efter Tydskernes Omvendelse, skulde have fortsat Udviklingen paa egen Haand, hvorved

del nationale V esen hos dem vandt tilstrækkelig Frihed og Fasthed til at skabe s>g et Udtryk ogsaa i den-. Kunst og Haand-

sdygtighed -

Det Naturlige er selvfølgelig, al et Folk I Ider og udvikler sine gamle Typer. Den pludselige Forandring ved

:i Jernalders Begyndelse, den gjennemgaaende Ulighed mellem den ældre og den yngre Jernalders Oldsager synes

derfor at berettige til en dobbelt Slutning: l) at de ældre I-ormer og Typer ikke var hjemlige, og 2) at de nye ikke har

udviklet sig 1 Landet, -.let vil altsaa sige, at saavel de gam m de nye vare fremmede og importerede, og at den optra

deiMje UUghcd ! skjeMen i sin Tul skyldes de forskellige Kilder, hvorfra Importen for og under Vikingetiden fandt

Vei til det 1V rne N irden.

Sophus Muller, den skarpsindige Kjender af Nordens ger. hu '.året megel nær ind paa Sagen. Samtidigt med

a, hill1 ]. ...
i Skandinavien bevaredes Dyreornamenter, uberørte af fremmed Indflydelse, indtil Vikingetogene,

I

1

han:

l„tei ei mere verraskende end dette Forhold, at med Vikingetogene afsluttede. Folkevandringstidens Stil i Norden, idet der

tø, Kunst iploges nye Dyrera I
. dei snart blev ei ænde i den nordiske Ornamentik«.

Det vai imidlertid ikke Motiverne alene, som blev ae; det var Oldsagerne selv, hvilkel yderligere bevises

lighed, at ikke for »at Vikingetogene stansede, for de fremmede Motiver atter forsvinder«, ikke paa Grund a(

Christendommens Indførelse, men fordi Till 1

. -n stansede. Men det synes ogsaa formeget forlangt, at den religi ise 1 opfatning

.kulde kunne .1 Vaabenformen, og at man af et Vaabcnstykke- VTdre skulde kunne se om det havde varet

. nyttet al en Hedning eller al 1 d Gnisten.
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kunde Blæsterovnens og den hele Udvindingsmaadcs Ufuldkommenhed i nogen Grad afhjælpes- Da Oldtidens Jcmaibdd
naturligvis var ligesaa fri for chemisk Indsigt som for theoretisk Forstaaelse af de naturlige Aarsager, hvorfor de gik frem paa
den ene eller anden Maade, var den praktiske Øvelse og Erfaring deres eneste Læremesters Og alligevel var selv for de dyg-
tigste disse Betingelser ikke altid nok for at sikkre et ønskeligt Resultat, naar det gjaldt at fremstille et rent og virkelig godt
Materiale, brugbart til finere Redskaber eller med en Staatgehalt der var nodvendig for Egvsrktøi.

I Overensstemmelse med Samfundsforholdene i Norges Oldtid, hvor Almuens Uvsvilkaar gjennemgaaende var afpasset
efter den Fordring, at hver Bonde eller Familiefader eller idetmindste hver Gaard skulde omtrent hjælpe sig selv, synes og&aa
Jerntilvirkningen, hvor Forholdene tillod det, at have vieret et F.ellesarbeide beregnet paa at tilfredsstille Behovet for en bestemt
Tid inden en begrænset Kreds, Man maatte vare betænkt paa at forsyne sig med Jern ligesom med Ved, Hu og andre For-
nndenheder, men den sparsomme Anvendelse beviser bedst, at Vanskelighederne ved Udvindingen var tilstra-kkelig store, til m
gjore Jernet sjeklent og kostbart, trods den ubegrænsede Tilgang paa Kaamateriale. Ved Bygning af Huse kom Jern sjelden ti]

Anvendelse, undtagen som Dørbeslag, ligesom i Stavekirkerne, Hjulredskab fandtes neppe, idet Arbeidtølæden var det sædvan-

lige Kjorered^kab. og har holdt sig lige til vor Tid blot forsynet med Træskoning. Kom Hjulredskab en sjelden Gang til

Anvendelse, benyttedes Akslen af Træ.

Ogsaa Agerbrugsredskaberne viser sig at have været faa og simple. Arden havde vistnok oftest Spids af Jern, li]

Slaat paa Indmark benyttedes Ljaa, ellers og til Skur den endnu almindelige Sigd eller Sjuru. Sadeltøi, som naturligvis fandtes

a hver Gaard og som hørte med til de sædvanemæssige Hjemmegaver for ethvert nygift Par, sees ofte at have været udsty-

rede foruden med Mundbid af Jern ogsaa med mange Kcmspaender og Remheslag. Ellers var det kun til de klinkbyggede Skibe

og Itaade, at Jern dengang korn til Anvendelse i større Mængde. Gjaldt det Skib eller Vaaben, sparedes der mindre paa Jernet,

(Gokstadskibct, Muklebust Skibshaug.) I Storhaugens Fund 18845 A. Lorange i Museets Aarsb. 1887, S. Il) forudsætter Rust-

massernes Omfang et betydeligt Jernkvantum, vel nærmest under Skikkelse af Ankere,

flvor lidet selv en saadan Specialitet som Myrmalmsmeltningen Og Jernets videre Behandling var istand til under

Datidens Samfundsforhold at fremkalde en Arbeidets Deling eller Udviklingen af en Haandværkstand fremgaar af de sikkre

Meddelelser« som er bevaret om, at i mangfoldige Tilfælde var det Smeden selv. der maatte skafte sig dlel Raamateriale

han havde Brug for, som det ogsaa den Dag idag sker hos Afrikas primitive Befolkning (se Stanley, gjennem det moske Fast-

land). Ska]|agrim> Landnamsmand paa Island, Son af Kveldulf Herse i Firdafytke og Harald Haarfagres uforsonlige Fjende,

havde Ord for at være flink Smed. Se hans Vise om Smedning, Gap« 30 af Egils Saga. Men han havde paa samme Tid

»raudablastr mikilU, og hans Trælle og Tjenere klagede over det strænge Arbeide, idet han ogsaa tilvirkede Jern tilsalgs, Han,

der kom direkte fra Norge, havde efter al Sandsynlighed drevet paa samene Bierhverv ogsaa i sin gamle Hjembygd; thi hvor

udbredt end Myrmalmen er, maatte dens ulige Godhed i Forbindelse med Adgangen tal Bundmateriale og mange andre lokale

Forhold nødvendigvis allerede tidlig gjøre Jern til et almindeligt Handels- og Byttemiddel. Dette sees ogsaa baadcafde gamle

islandsk« og af de gamle norske Love at have været Tilfælde. Saavel Grågåsen (Anno liiS) som Jonsbogen (1281) og Bualtig

omhandler saavel »Blnstrjarn« som *Fellujarnc. Ved Blastrjarn forstaaes formentlig raat Osmundsjern, Luppen i den Tilstand

hvori den toges lige fra Blasirovnen (cfr. Grågås Kaupab,, S, 85) ved FeMjåra derimod omsmedet og renset Jern, hvoraf der er

»fellt ok vellt allt |jat, er deigt er«. Herom oplyser iCvenstad, at det Jern, som kun er smeltet en Gang (Osmundr), altsaa det

forste Produkt af Malmen er uskikket til alt Brug, selv om det er af allerbedste Sort; thi vel lader det sig smede til grove Red-

skaber, men naar det gaar i Stykker, lader det sig ikke SVCltse sammen igjen. Det har endnu nogle fremmede Delle hos sig,

hvilke det maa skilles ved, førend det bliver fuldkommen godt, hvilket kan ske ved Omsmeltning 1 Smedjen, Mange, en
I

Skjønnere, skulde, naar de se Blæsterfem af bedste Slags, vanskelig beduin rne, enten det var omsmeltet eller ikke. Der kan

altaaa ske store Bedragerier ved saadant Jern, dog er det gerne blaaagtigt, naar det er omsmeltet. Formentlig er det til

saadant Bedrag, der sigtes, naar Vestgotabogen taler om »Jernblåsare, som salja ondt jern* (Sveriges Medeltid 225 ijnin,),

Men forresten var paa Island Pris forskjellen mellem begge Sorter ikke stor, en Vsett (80 "S af Blistrjirn

gjadde 5 Ore = JO Alen Vadmel, medens den tilsvarende V;egt Félldjarn værdsattes tal 6 Ører — 36 Alen.

I Kong Erik Magnussons Retterbod af I2t?2 om Handel og Taxier i Bergen omhandles baa.de »valdresk jarn* og

|>rsen*k jam, I et Forlig af 12JJ mellem Magnus Lagabøter og Hrkebiskop Jon 1 Throndhjem fastsættes Tiende af Jern, l af 2" ti

iThr. Vidensk. Skr-, VIII, S. 505) og i et af de maerketige Breve som er bevaret fra Biskop Haakon i Bergen meddeles under 14de

Oktober 133S følgende karakteristiske Tidsbillede; vi vilde gjerne i vor store Trang bede Eder (Stavangerbispen Erik it

overlade Os en Læst 12 Ski 1 Jern for fuld Betaling i enhver Henseende, som skal erlægges, naar som hetat I kræver det

Vide I gjore saa vel mod os, da ønskede vi helst at kunne modtage det her af Eders Svende, der nu med det forste kommer

fra Sogn 1
), Helst vilde vi have »teint janu, dog ogsaa gjerne -lurks jam«, saa meget soen I synes at kunne undvære (Samlinger

) tbw der f. Ei- i Eagdjileo i Oiupot Anne* lil Ljttttf (Bedølikken 1S24 Sp. 55*—5533 cniftB er SpOf af SmjeHftontt, hvortil MyroialiiK-n

skil vjtre ført i fordom* Tid, Neumann uplyser sunmesterfs. at Fjeldene eller SteOClic a N'.M'icdei lodeiitilder Grafit Mrn i>ni GfftfitøD ved Jcriisracltniiig

bar *jrfet braet af de ram 3 c rf vel mere end tvivlsomt,

5

I

'
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„I de« nordre Foto Sprog og HUtor.e. V. IJI). Und« I« September n+:> skrive, ha. til Rjgsmad P^ Eriks« i An-

ledning Bygrågen af et Slrib: >Jem er meget vanskeligt at overkomme. (I. e. S. .54! og onder .;de« ttuned eri,e«d«

ban Modtagelsen af 2-/, Skippund jem sendt fra Abbeden i Tant« 5 Fro«««, nordre Throndhjem, Amt) (I. c. S. 15SV I

Uri -- Op,egnelsor over rit ufmalkge Ophold paa Ko« i MJ* »ger ban. at Jern er blandt de % årer Nordlamd.nge.

,«,o>ker Z 1 . Fi*; de,,« **< ** »pi« "»• M ***»<* rø M"
li<w ""'T ""f-~ T

B

vel .ammen med Nordlamdingens bregne Hånd, ,»ld i Bergen. Throndhjemsjern navnes jo øgende I **f?"
ftongsg^rd. RegnAaber eodnu saa »n, ,,m < 5 .8 (nomk mstorisk Tidsskrift. »R-. 3 B.. S. ,.9 ol) d.sse«»*
,,.,

i Z2 er „..fort „to Omuodsj««. der ble. ...dom. af Sven Skrivers Jag. over Strand, ford, ban kj.briog
,
Jorge

Lenuinna«. N-. p*ri*HtaMi , R.. aB, S. «* Ved .lis* .tojern menes ve, de. samme s,„, ,,. "^
, UUnd ,.4.3-4,6) s,,u. ,, Hundrede PH. som Vmrdi for e, Fad Jern. hvor. «ta

«"££^J
,,,,,,„ fra Vride« An« .337— «O0 Jern. i et fra Gudbrandsdaien Anno ,345 ta Hundre* - >

;

*

S M .,. «.). I et Regnskab for Mariakirken ,
< „I,, ,;--• o—s „geledes f,re Hundrede Jern (D,Plom. II. S. .,,», - >K a

.
st.

„f , ,mu„ss,y,d,,r var elle, sk,„de ,,,,, have, neppe nogen nriagtig
1 pb -» ""*"»«"'"^^"^£

,,..0,« .Udannede Stykker vides b.do, paa«.««. Derind synes Vmrdien a, tav« va-re. omtren U Stylte » j- e dog

„„urta -is vexlend 1 id . g Sted. Endvidere fremgaar af Evenstads Meddelelser, at man ,
denne borm af Raamau ... .

; G ,r, Ti -t M var KeNam. ri, »smed«, og fuldt brogbar, I 8de Cap. skriver han nem g a, naa, »£
« v:, ,-

I Lides, sker de«e Smed«ss«. Klompen bobles M o,, <«££*££ £^
I

,

; ,„ or desto bed«. Denne Klump .ages M. op med Tangen og paa en 6tor Sten holdes paa Kant og

h" Ti:Z::j'l TJ£Z te •„ ,„ dette Brug passende Sten. var de,, at „,» dukkede og .,e,

;

,ede sig fra

bar ,v t,t .'i,:,
"g ,d.t tro. Begge Operationer kævede bande Paapasseligbed og Erfaring og nuriykkedes gjerne ved

Mmder efo, den ga«,.e Myrmalmsmeltmng. Overs, i „ - ri
.

,
;
m ng^Cans,<^^

— S^2^

r
-

.. r ,f ,,< „I Smeltningen brogle K..I fandt man der, fol nogle Aar siden, \<-d at grave en 1 b

skeet Levninger af de m smeronngen n k
„tvivlsomt bragt Pustere at Waeae med, og

** hvnrander var en KolmUe , ftiric og god .Mand T Sm.-I har * k, .

,,>,,ge, »mme med Itenderae, riden Smelte« blev kald, Jembbeser n og Jo *«£"• ^ G^,e , ,SilBJOrils

Beskrivelse, S. 90-90- P" Heldet mellem ., g v, ,

f ^^
Joornal, at .nu er der ,,,,, som fcmtaa, a, b«nde saada «

bdk » .. . ^^
(2den Del, S. 134) h« "ydd«»» «' l>' «"' ll1

;

1
,',„,,.„„,, den ™ et stnrt Baal og bramdes elle,-ras, es. Efter

Materie op,o,,,es , smaa Lynge, a. Vande, kan

f^
" ^ X;,^,,,',,, ,a la-nge med Haand-

- - »akdes bar g.e.memgaae, ^n. .vgges .len . ,m - « * ^ _ Malmc„ „„^
bælger ri den bliver „1 en »miet Ma»e. Af et L« osb ^ ,„.,,,,„,,,„,

rig og god. Men ellers giver na.orbgv.s Evensad
*^^1llSSLp-r* der beds, Uder rig udfnre pa. »yfmssen l.

Han angiver Kjendemmrkerne for Urimens Forekomst 1.1 bftemngn g , ^^
broges c, Spid af Jern /, Alen langt med Haandrag. Gaar de, ,nng, «d. U

n
vu

• I ^
, r S mange Slags, men ved Ovelse lader den rig bednmme efter Farv«,££ J
flade, er det god, Tegn. De, s,:te bar for „de, S-*—

-^J-*
-^ rf^ oR „ ,om, „ f-

Splint« eller Naale giver koldskjor, Jern som spr.nger .
Stykker, naar



»S

og kan »cncltcs uden Blanding, lys- dier mørkebrun maa derimod blande* Graa og grov er tor og jernng, men maa blandes

med meiL flydende Arter; gran er ubrugelig.

Som Kjendt .r.
1 efakl han desuden, som for anført Malmens Smag«.

Den badS g rigeste Malm lindes gemeoligen j ét Myrer, der helde iu i Jo renere den optages, desto

mindr gge Naar don er optaget, er Retningen, Rensning ved aaben Ud, det n**te Arbeide. Det fordfer megen OdlSOrg

at taa Malmen jævn yg tilpas bnrndt, dog kan to mede Karle i en l'ge optage og Wttte BBS OMgCn Malm, som man siden

kan amette 14a; Uger. Hfteral Malmen er CøsDCt. taaler den ikke :it blive vaad eller fugtig Q£ i Malinboden bøf hver Sort

Malm lar. r sag.

J r Snu . cm ttygmng giver han Mgendc Raad dw bøf - i eller ved ren for Vedens Skyld, i et

lidet Bal aa lav Grund og med tre ; i > en danner den fjerde. Væggene k r vært

ikraanenie. f% Alen hoj ag J% Ak« i I Inden i Tomringen fyldes med Stan omtrent % Alen høft, der Qvejipaa

Ixggt ,
og rundt om denne i

: I i
t.et. Derpu opføres en ruml Mul al I

agtige Stene og tiibcredt Ler
r adddk fra Tøcnnu ved Sand. Den inderste Mur bed Ene«! Ler. Foran Uvi

anbfir HJarsebarige') for at wkkre jarvn og stadig BL**l *
. Forinden Malmen smeltes, maa den kniiæa BOA) Sand, An«

\s. tør Ved befofdrer Smeltningen, men Biavlen w»aa da være langsom og særdeles ja?vn.

Ved og Tt ri det bek en Jl »> Ibctingdbe for di Jerntilvirkning, og det er m
TwH om. at denne Ind a mangfoldige Slider, f. F.x.

|
1 ings den norske Vestkyst o s, ... mægtigt har I

,

Uea weodt, hvor Tnevirkei bli iatU Raufl :i ophore eller fortrække

l Jylland var saa nmgen af Jern paa sine Stedet l I ti ndeme svarede Landgilde deraf lige ned til

UI :-
.

1

1

1 1 Mangelen paa - I Tilvirkningen (Allen

isflne Rige'- H ::
. ir, I\"

at have jern \ uden Side af Sundet, hvor der ifolge J I
.1,- II

brand j na->Un alle I ». g hvor 1 nen, . letmindst< i dei Middelalder, vaj af il

Heudmng, og rt i>\, . til Ej Klosteret Ige S R

i :i.. IV. S $71 t han. li 3 HalLand, bvoi de kunde ba i tømmer saml k

og virk-

Saalev . dem.e-t mangfoldige andre

OøÉflta ødigbeder Indr paa Jerr.

Allerede PUntu* udtaler den *amr: r del Elts
J

paa andre er åt taden og

Pontoppidan i sin Norge« naturlige Hk i

~ Vmje paa Vos var Mj af den

lie-kaifcmhed. at Jernet i ualmindelig Grad gjøæ gode I i aer. Knive og

deahg Aar far Pontoppidan* ForL ni, j aa en K 1 Vjk i Sogn m
disse Trakter -.g har 1 >.n Dagbog antegnet, -at paa Ve.en fra M j I

&otn af en &arr han tager udi en Morad* paa t P gjor godl Jci -el arbeide >
I 1! -/•>)-

Paa detl i huldt Myrmatansmekniftgen sag lige til Bcgyndci>en É Aarfaun. «g paa G Q Aarfl l i

låflrirdiku • rvinu Sraedyen og tookjclb,. stand med* agnet gaar. at det

\åi in Raudreggeo. at Malmen blev hentet. I Sjlhrn .
r li Hakker,

at Jernet birv anvendt- Kven>tad udtaler tog 1 »amme Retning Malm til

t<- . . Al den smrkede Malm. som Vmd&tr^get ra-kker. b q Jern maa < .ar

den er opcaget. og iarend den - eUer banke*. n »aauiaii g paa
1
J 1 lalm, I 1

~ 9

>tjt -al me»t tjenlig* g andre -.aadannc gru'ic k -r

O m d e n rske Øx

r^.

af det mx^LC Myrjcmi Tjirahgftmrt til OxcbUdc kan 1. go tilbage Uge ikaogeti

^erri Oxer< GirjJkl Cambr , Topggr. Hibern.. III. - , ^ae, Mind<- 5. 73 laf den

L-t»l!-



Il, ,., C| *4. h» Snorre optegnet el -,, ,. der giv« en Rod \ .ung .il Fors.aaelse, I
af de,

.

\v*urUn.l.
.

vk se. * af Angd«*. - **«-' * Ku'*
J"*

'"" *
Bud til Kalf A.«« om. .at ha« -kulde sende han. .re Tylvt,, ». Øxer, ..,« maatte v,ere udvalgte og P-f|-

De, « endog Grund ,.1 a< tro. ... de, var fra Vddngeme. a. Ang« rne oprog m Vate ti* ~ h«

„,,,,„ angel fra Hedningetiden (Lindensduait. S. «,* t alle Fald o, "* *

G omtale, mm aben , An, - - Be.,-,,,,*™ ,,aa de, ,-*.,, G

«- « m..ni ,,„ ,„ so

K

r ,Rcr,, v
;"

1

;

1;^1".
forg, ..S*U. I og gyldne Nagler, HM hang de. rt*M.^^

danske Øx i GuW. I
'^ it

';;
>^

d ,-r. secu, . -er oprindelig brugte af Danerne [tite Dånes - X tangenseV -

,, Fra Knuts Ti nemlig .Danerne .
e. , fa * «*- -*r F-W

e.bWl heteg« nordi D ™ **? '«' ^
„ed Øxer..). Det. . udtrykkehg af Matb

o« stemmer ogsaa ganske g »verens ,, etea Fremsti

BZ, Frankerne ,: kW a, hav, stille, ti« »ndeded« Strids« .-. »

[VtoUel
' nnain mobiu, ».VI i den, .mmel Opn. og »•

IJ

.,,
|

.kikke,, ha »mV; sre end hemmod
J

: »""' bland, .V lov,

„„„,, „g kald,

enere kom i
igjen i B la hented Dan i-

„or, svhe ,- V,,*-. Du VI Rom» ,3», og VL S. .. efter j Ile. »

S,L 1 .WÉ.«M« »-Fod ,be„: Ferne, l-

H

V*

eerne med begge H«nder. uagte. Le, l derved blev brig udsat, da Skjolde, naatte L. l
I

Bay««

O „hundrede har K, begge Suier d mme S

medergj«.«
ddrag^Svserd. NU-.,,,, I'.,, -

.1'
I

diles omoes cum secwribus«.
v;u««-

„dte sine Overfald var v*«ok Øxen rim»delig*e :

.alminde! , ynd te Dot gav Erik H

•"
'

lfN ,

t endnu i torrige Aartmndre* Imindehg Stak. at htende,

med l '' 1,,vl
'

'

l k
,,, „,,, Kiri fik e. i se, Rum .Vaabenhuæt. hvo,, Almuen

., eller i Forsamling. frem med Stndsax . Haanden, Kni hk e. e,,<.

, ;tl , BW den modte til Gudstjenesb
„:»„,,,„ v .

,

p ! funden, kom* ****>* ' « T " ?J
de, Wge, .„„nrcrnv ,

mod i en. hg. »m tydeh* ,. *

ku-ndi- den ddeaetiee Klump, i r «r udsmedel ..,,,. i „-.

„ tø 1 .hulle, er ,,,,,. H ». For, Mangfokkghe eralGmnd

„formede er er en d,g u, Viking, ,k.,ng af d. ;
,
sed

:f .U, ,,,UKl,,, ,, M,, n,,,,,n paae,,,,,, ,, der passede fo:

_, , ,„„ ,
atdeniAlm Led va, tjenlig „I Kgv ^
»an ikke stiller Fordring« h-t. aom Sk ,er K.-g , ,ks ..ave ,

-han,,. H»g I af »O

ZL ;, i og fivl,op i H-rdningen (EgO. S a(!a. S. 37). Od Kh ndemand ,

-» n^efunde, :-,,„,,,,

ideren og de, »en i
. mfelde lur.-, «« «g n

ee« at være indfæld'« BTSkllt F.gstykk«

.



:

I det hele vil del vistnok vise sjg, at ved Undera geleer om Oldtidens og specielt Vikingetidens hjemlige Smede*
et være det sjkkreste Middel t.l al komme Sandheden nær, at lægge Maaiestokken efter hvad vare Landssmede be-

»Ugen har leveret, anede« i de Efeu«, hvor den gammeldags Tilvirkning og Nyttiggj»reben af Myrjernet har holdt sig l.:ei

der synes Traditionen at maaite have bevaret al den Indsigt og Færdighed, som den gjennem Århundrederne
:

rtsatte lokale Productiort kan have givet Anledning ol. Ikke alene har kaamaterialet uforandret været det samme, men ogsaa
det store og hele de Vilkaar, hvorunder .Smedehaandværkct har været drevet og de Fordringer, som har været stilk-t til Arbeidet.

Hverken politiske e Forandringer kan fornuftigvis have fundet Anledning til at øve nogen indgribende Indflydelse
pat denne Bedrift. Gjennem hele Middelalderen vedblev den ligesom i Vikingetiden at være et Smaahaamlv.erk, og skulde der

nogen Forskjel mellem Oldtidens og den senere Production i teknisk Henseende, synes det rimeligere at forudsætte nogen
I nd et større Tilbageskridt, Men sorn allerede nævnt er der al Grund til at antage, at den hele Jernindustri har

mærkelig uforandret som Myrmalmsmeltningen og Kulbrændingen. Ligesom endnu paa Island har der i de
se lieder ligetil det i Regelen været en Smedje paa hver Gaard, hvor da en eller flere af Gaardms Folk har for-

I Smedekunsten til Husbehov, det vil sige, saavidl, at de nødvendige Gaardsredskabcr og andre simple Smaaarbeidur
blne udfarte alt efter Evne og ie af enten hjemmesmeltet eller indkjobt Jern. Men ved Siden deraf har der

fge, s^m paa Island, gierne været Bygdesmede, som enten paa Grund al ge Anlæg eller god Undervisning, var i

Besidde re Inda , i g som derfra i mere eller mindre Grad gjorde Smedehaandi aerket til Biindtægt og selvfølg« lig ad eidede
far Salg. Allerede Gi fastsætter aaaftadra Prisen paa LJaaMade »staalsatte, i Alen lange, iB øre vægtige og tilfilede

laleggen. skal svar« 3 til 2 Øre«, I mange norake Bygder kan paavises bestemte Gaarde, hvor Smedehaandi erkel har
'..er«t drevet al en enkelt Slægt, »saa langt op i Tiden som nogen kan mindes«, og hvor altsaa hvert nyt Slægtled har kunnet

-Nytte af de ældres Eliaringer. Ofte har disse Mestersmede drevet luer paa sin Specialitet enten Tolleknive eller Øxe-
gd ag TjaaNadf,

og har da som i gamle Diage gjenae havt Ord for at have kjendt en eller anden Hemmelighed i

Behjri
1 Hærdningen. Men baade Fund og all,. sikkre Beretninger samstemmer i, at Virksombeden væsentlig har

VM Ukrænkrt r Hverdagslivet nødvendige simple Redskaber, og al vore gamle Smedes Kunstfærdighed, ligetil deri

Tid, da Staal blev en Handelsvare n^pangdag bi alle, fandt sit hniesle Udtryk 1 saadanne Arbeider som snirklede ICiste- og
hvortil weibd t Myrjern paa Grund af BU Seighed og ft.nelighed 1 særlig Grad indbyder. Endnu da man

lUvul
'

|: • h»
•
Lindet begyndte at anvend. Vandkraften til Sagning at Trælast, Jaa den største Vanskelighed i

ti fremstille el i
|

ad. Af Mangel paa bm Staal og vistnok endnu mere af Mangel paa Sagfile, vedblev Vand-

m Iredes Begyndelse at være al nmpett Smedejern og tildannede under Hammeren (cfr. Vogt
01 af Trælast 1 ældre Tider, N

1
. ft, 2den R., V, S. 108).

& v: " i Landet er der fundet burtgjemte Samlinger af Jernsa^er, der efter sin Art rnaa antages at være Omret-

aende S Heves Porraad. I Aaitu 1877 omhandler Prof. Rygfa dette Slags Fund, forklarer dem paa samme Maade og
1

i de >.t .g mest betegnende. Paa Strand i nordre Aurdal en Mængde Sigdblad; paa Aarok i Nisse-

il l.jaablad Paa n inge Steder Vævtj 1 1 hundredevu t Ex, paa Lunke i Oier 500 Stykker 1 Bundter paa
paa Pfl ingsdal 1 >rdhakker & v $wm anner ikke 1 nogen af dem, men netop de samme Slags

Ib: 1 aadhlril Idnmgen nødvendige K m vi 0<i ir hort 1 Gjenstand for den til Salg beregnede Tilvirkning paa
V inden, . G ..1 alle de andre Steder, bi « Mymulmen var god og let tilkommelig. Hvad Udførelsen

puf er den | m gjennemg. Hestesfc t Ex fil VM '

utning og fra den ældre Middelalder ere

<daarhgt arbeidede«. I •:
.

.

*ager, ~l r%
" '

I Njaals Saga i m den ondsindede H der red omkring paa hele Island for at sælge, hvad

atttiigvi gs almindelige Redskaber og Smaating, Qg naar det om Skallagrim berettes,

at han om Vinteren drev ivngt med at af Myrinatal, Og at I mange Haandlangcre, idel han vilde drive

Arbndet med K-..rt er der al Grund til at forudsætte, al hans Virksomhed gjaldt samme Slags Varer, Forbindelsen tillader

ne-ppr engang nogen anden Forklaring Og dog er den samir,, 1 nligen benytte! som Bevis for, at Skallagrim var

Vaai-emmed. ja. hvad mere er, som B-. Rigtigheden af den hidtil almindelig udbredte Formening, »at i Vikingetiden sme-

dede hver Mand ^inc Vaaben.t anh K nger og Høvdinger, en Paastand, som herefter vil betegnes som aldeles uhjemlet og
HKvUtridende im*l ethvert Faktum.

Sagaen omtaler ikke med et Ord t SU ^medede Vaaben. og 1 det hele nævner de gamle Optegnelser saa

ydmi »jelden noget om Smedning af blanke Vaaben, at det narsten vilde være uforklarligt, saafremt de norske eller islandske

Me>tere virkehg havde befattet sig dermed.

leg har Grand I I tro, al man endog forgjæv. ..; soge efl Sted 1 de historiske Sagaer, hvor der fur

om Smedungen af et wvimlanrhk Sværd etter om nogc r roser sig af et Sværd, som han selv har udfort.



beretter om 5UW Bedrifter og kvæder for *>n lr.tl:

én mod elleve

ene jeg var.

Bane jeg gav dem,

bises kun videre.

um- s.s3 .v. s. * - «. ~> -- -;^;^V^rr££"£-!* . * v '

Allerede **« M* «-*• >-"*,"£*"
J* , -

lk.nil0 4»«no S TMd «* Mb
„ng. nagler de« Ikte paa *dM0*M -*£

hani Swå nrap., I..A1 hav,,c . k . :
,.

mMt« han vel fa* 0( frem« have »t-.de« e« god« .
« h -

„ stndKiri. S. Egd. der »

nden MM at opvise .i to "»^^^J5^£j M i W- M- M ,-.*. -
dd< SvM« fed M* al,aa v„«nok » ^^^^'^Le ved * B^«P *«>«« * Ve,,,,:. *.

.
B

son, Kong «**. "avde «M. *»—T^^f J*1m eUcr MM -—*•

saafren,« der i OHdto paa Isbnd «IM ^'V;^ „ s„)rK^„ „gcnu.nd. bdfe* I. * Ke„„d.

T,d havdeM - -for Penge. M*d<, M *
J
*«*

^

„,^ K ,lvn , H d«.

feU. have .ade« * HH * -HH*- «» ^„^„S«« drog de« ud

SM. denne havde skaffet * i VU« b^nund bad - «*
;

' ^ „„„ R,vn „M. at han ikke W .

; nJnu nedre, end han havde »E hvorfor ha,, «q* -£^2£,*.**- I«b*~. - -
to Pengetrang, a, han behovede « «*

J*
*-^^ „ h vde forbrod« SMet De«, fikM Nav,,,

1 1 r de«. a« .r^uod iokfcede han, „,d ,M bo,
' ^ Jc( v,, ,, i „ ,,:.,:,

tange, og blev en ..Kuargnpr. ØM**-**) I tag*™"* • ^'

ThOOUn ved TWng og Lovn-d«. „nonnen fra Sorendalen. v,ldo have port
|

g
td

** * "" "" K":-,R

'T
';

r

|sk: J I
derkone, .i Kng M*« T-« •*

Meneder og Ra,lsmand for a, .dvende »g M "dcnland- a,
.

-

.Han drog Sværdet af Balg.n. I -oragtede Klmg.n og ag«

men fra lorremme Folk, ,., „ Sv„,a m en va-:d,g Koogog.oe baade ,.,

SMM havde olbor« tlande. M <HS »«*^ riM.6-
,,,,„,„ ,„,,., og Ha!,d,.u ,-,, , , ,- -•

f„ rn K ,
naar det var et af *=***«*^^

, ? ,k,,^ I
--„„„,„, T«-«- « Sv,,d

Vaaben. ved Fred.„,t:1,ng 8„. *j»kede * - • ' ^ ^ fc ^^ , „ u ,,t
.nfor N ,,rde„ a, to« .

ja;vnllgen »Ul« n,v:,te. og V- <*-« d^™^k AtlcUv;c<Je r0,er Gunnar «g af a, have syv K„U-r fyM«^ N a, Roogenu. SkaUe« , „ „ ^ m„ k! . H .„, g,k da „1 ,« HoS .
hvor tal

- æ;^-- ss r=; =Ri «-

„ Sorge for Ska,k.imnKre„ Forsyninfi med tva-eggede >va-rd. ^ ^ >taie ^ „„, og sin, Vaaben.

^
0„> MMM* >"albgrin, fort.vlle, .re,ndv.,, t da ha .LU.

^g g
1?kltogrims „aug. blev u«

inen ogsaa ,t SM - -d ,« Vheld.g,,"j^^ Indlwld lunc 5„rer .,! *. Sto

Tog, , .«* -n h« ,
1-ande, er Md, Op d^»^^71 „.,,.,„„,.,„ ,f den I*-* Hl NMta^

oS»A O« Shg. Fund tojener „*,.* -

llk ,5t,,tl .im.

r ffl ,,,,, -,, le lex« pM

8

, ico .
derfor har v, ,roe, at det ™,e ...vre . UM«

fe^ ^^ for lwltslllk

Tab. VU1. De be^fter de ganA H,

;

a. » ^ ^ ^ ^^^ OR un

betragter man de haogfundne Smetorf-ab« *ch. - d.«, ,„. ^.^^ ^ ^ „„J,,,,^.

^tldc i
0,nene. Uagtet de efter Fnndforho.dene

«»^««J*T*&L -— «" *» *" btti8,,e 1! ""^"U
'

Z af Lys, end af Sodvendighed. ero^TT^Z^ ^«— . - d -H- «"» «-
.

vor T-d kan ftnde den, vel saa gode. M^;^-'^to towi .
T,d.M og 1 d«M

nede paa R«P—— ««™K
'";: ^ ^^, C .efornaede Skjoldbeslag. (Ml ofte n,ed etM eller >•

f. FJ, Drivningen af en Sk.-ldhu.e. tae . Kc 1
n h*kg ^ ^^^^ og nxst,n illt,d Wh

«v«. Baand ovenfor den udbrettede Rand. er alk af
.
.} .
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Havde han saa sandt kunnet, havde lian vel helst, ligesom Regin, af Sigmunds Sværdstumper arbeidet en ny Klinge,

men saa vidt gik ikke hans Kunstfærdighed. Graaside maa tydeligvis have været et damasceret Staalsværd. Damaseeringens

Mønster og Slyngninger gik ikke tabt ved Qmsmedningen, men kunde ved at anbringes som Mal i Spydspidsens Midtparti (se

Figurerne paa Tab. Vil især i, 3. 4, 6, ft ») eller langs begge Fladsider, tjene baade til Styrke og Udsmykning. nwr\ først og

fremst føre Staaleta overnaturlige Evner over i det nye Vaahen. (Se en Antydning til et s&adant Midtparti i Lindenschmils

Handb. I S. 174* Fig. 66.)

Da Arngrim skulde udruste sine tolv Sønner forsøgte hverken han eller de sig i Smedekunsten, ikke heller henvendte

de sig Lit nogen anden Smed, men paa Krigstog og i Tvekamp bemægtigede Faderen sig ved Tyrfmgs Hjælp de berømteste

Sværd, som derpaa uddeltes til Sønnerne,

Naar det derfor hidtil har vårret almindelig hest og antaget, at Nordens Vikingesværd -skulde være ejendommelige

for Norden, og at de fleste Mænd i Vikingetiden selv arbejdede sine Vaahen, da lader dette sig neppe forene med de Vanske-

ligheder af mange Slags, som i Oldtiden var forbundne med Fremstillingen af en brugbar Sværdklinge, — sum forvist ikke var

Hvermand:-. Sag - men Qgsaa foravrigt gaar ud fra Forudsætninger der intetsteds (her maa det negative Bevis være godt

og afgørende) træde frem i Sagaliteraturen, undtagen j Fortællingerne om de fællesgermaniske Myilu-rs Mt^terstnede Rcgin

og Volund (den franske Galans). Selv Volund maa arbeide sent og tidligt for at opnaa Mesterens Færdighed. »Han udgmbledc

mangen lunlig Egenskab, som Jernet faar naar det glødes i Ilden, kjoles 1 Vand og presses under Hammeren, men alligevel

krævedes mange Aar inden hans Sværd kunde blive sadledes mm han ønskede, eller som han troede at det burde være.«

Og angaaende Galan&'s Arbeide med Huons Sværd, Suste r til Durandal, har vi set den franske Digter udbrede lig

over den Tid og Taalmodighed der anvendtes derpaa.

Den ældre Antagelse slottes helter ikke af de bevarede Traditioner og historiske Efterretninger. Lad være, at dis

kun kan gjaelde Vikingetidens Slutning, og at Vikingelivets Blomstring, specielt hele den Tid, hvortil Hovedmængden af de

norske Vikingefund horer, den Tid. »da Vikingerne fra LigbaaleLs Brand gik lige ind til Valhals Glæder* , ligger forud for den

norske Histories Morgen, f mange lien ler kan man dog fra Tilstande ved Hedenskabets Slutning drage temmelig sikkre

Slutninger ogsaa for den nærmest foregaaende Tid og særligt, naar det gjarlder industrielle og tekniske Sperg&maa). Under

Sarnfundsvilkaar sum i Vikingetiden kan den Slags Forhold umuligt have været underkastede pludselige Forandringer. I
1

maa overalt være bygget paa Arv fra ældre Slægter. Og dette gjælder vistnok ikke alene Norden, men ogsaa samtlige de

Lande, hvormed Norden dengang stod i Forbindelse.



Cap. III.

O ni d c n d e n 1 a n d S k e S væ r d*

A. Spataen og Karolingertidens t\ rede Sværd.

A Kuropa kjendtt' J i Fundet

-
.

i
.

.'... i.

I E| " - 6|2> P ::.-.
I

I
. |

er (i Låge du J

i modtag ti Hærd
ni hcitet. < . le i iin 1 id

dog rundet \

I .1 G 2 -
: 222

Jernets ti . nke

i

g tunge*, i

I -

:

'

'

. i

er L. .3.1-1..

I Huj som 1 Ira* derpaa ben

i g Tid til ai

I S. ti

''-
I

I

: -
I røt ::

PM ttfe *\ de fundn i

i egeoftlp K
'undnr

,

(
.

(4 ng, Int<

-

- 17 .. or

Brw uhekirrg Inn me<j

^ X at d< lom
kunde bruges Li Hug . j i! j

unrUus de ide, ir

afatmprdes; saaledes endmerc __-



43 _

B. SWe«ykk« ... !*»* BereAdng nar man i Uri* Sag. C* 4,. '-vor Kjartan^£"3^ '^
„,„•.,,, „ iZw. d™ d* havde - u*. * --* *»* »-

;;;

d

;
f

t : J .f ,, :J™
Tolv Aarimndredcr %gc mellem G« ^ " 1 bcv,S r ftte bed« end noget andet, hvilke Vanskeligheder

b&»o, i Europa *"« dettc Tfchn™ mm nav« undergaaet Wub«•£MM, to .ir »dnog

ng« m ,l U *, Tid. den KonS, a, smede en . ukehg god »* ar < 8 ^^ ^ ^
tighed. mod lang O,, I- og und« gunauge Omstædigheder. •*"»* „^ „,„„,„„,,, „„ de

,„ u,!,):,™,,,. af Specier og '**'"--^ V r;
K

'

iJv^lir^ "c Torpes «» man imi.il.rtid indenfor

Noriens G«nd«c sng« Navne,
, » e. »e«*

' ;' ,'

V
:;•' ,11. ^ er StMlrt ofl, *«l* viser^ .f dis« gamle

„«. Krigerne* Stolthed >t v*m Eler »1 en Klinge med godt «**•«" « m ,„,„. k,,,,,,.^.

,,«, t„ Gjengtold e. Omhyggelghen og N gMbed .
WMm *.™"

*,n„ J„. „ Lendes med Fden,

,,,u, „,„, ,,,.„ „,s,en to« igjenneu, maa„."J^^Si ol Keltibe«rues Vaaton. ,

I „,, Gang vfateUge HÉf omttte. i Europa <' " "*
|;unde sM dem im»„.

n,„, „,n forter <» de«. £*- de^ - *£. -£«2 ^_ _ korte j^,,,,,

efter den anden paniske knp, da Romerne havde laaet prøve u y

+« * t"^ ?fTV^rrK^; 1 ^SLfe* Sve^aa« *d at pave det fa ^
Diodot beretter videre (L. V.. Cap. 33). « « '

re

T ,nincsCTnc benytte tit sit Klingestaal, hvis lUardhcd er^te
-

:

os ud

;,r
rusl

n^;::rSSEJET^ ^d. L«,,,^ , ^
uovemnfleii (Heelanam: Ha«oqr «f mveotH«. \ol. n. 3» > / „j. for , h:1Il(k,n . Sd« Klingerne ere genske

l3„8, H, , de, Ugesom Vdd„g«v»den. .«*«. te«^W^ J ( _

,„„„. og oden Ud»nyk«ng. „en .ned He„syn , M .«»«*- £P
fc „ ,. ,,„,.n .

„ Saa Skatp ,„„ de« skarpeste B^-tadv og -a >-aard a, de v^^^^ Pg
^ ^ ^ ^^^^ ;[ ^ ^ ^

,„,, v ,, ;, ,„.„* europeisk« V^bensmed« i,.,v,
.- ^'J^L* Kamp ade. De. jaPan- -1 e, .

ubugelige uden . nede Fegteies Hænder, men w paa. fur W»™«™»
.

,

aS *
benmide, men d^for kos«e^ e, god og n, ,»uan., >, Mg. ^ ,

n

^ ^ ^ ^
,ohn Kvans «. »fad« p» Vidounge« - -V-ogOT^ - '

*
<J

, ;^^
M m«. det fomBted« Materiale i »wendbar Stand £«* ™Pterf,5n

2")
-

^„„.
: : K e liilial>.T .fordi bedre

Egaua« Hl b- *^T« '- ta»« "«^ "" '"
.

' TCd des hvJ nd^nel« Klump I - mer« dier

** ,!,- B.. s -• :
I g — -* *- ^'";

;„:'
''

, t "k! '.

r blev nforandu-.. .a^. ., a™ .( IM Smede-

„fodre kuiafontoldige rVder. og « «d l*™,,^ . 1 ' - •-

.

f^^^ ^^ ^ ^
,,m kom »rf SJden af haarde« ">ero staalarted« Dele, d. - B<

^ ;|o |;v .^
,,xn ;n„ ...

, mlig mind« end Smedejern. og jo urene« dette er. desto mere er

,,„„,,, i Kn„,.,.lbnkau„n,n ikke ahavc ov, ,
,,s; • ^g .

J s^ rø ^ „„,

„nrieofo, Py««eem« ha»de. som C«r oply«. rom g P ^^^^ ^^ & „,% d„ hav ,,, ,,,,,

f. Ex Paduas anseede Kimede U>d heat, Raamatemte Ira Noncum '

Hvorudt denne K un,tf,,,d,ehed

DlsSe sydtydske Barbarer overfik a-taaa d^g Romerne^^^ "
et 0pmærkson)hed at Her

o^ s^rte « »c^ror Donau og isaa^ -- -
;^^^L^ —- -"

cUer Cheruskmvnet af Heru-Sva,rd synes al tillcjendcøwe, at Svasoet

P

"i
.



43

1

1

tf

tf

Jiit har rtrn m^L-*. L'*,™.^™. ~- Cf_^. .. _ » .

ilmin .

braks, S. -

5

rør xaavd SolinjtiaJtrt Jm adskiUig OvemnteaundK med det stejernke.

« paastaar at Sohngen , XII* Aathundrrde fik Kunsten indfort Ira Steierniaifc - Det fik i m ,rkcl— .3. »I««*«!* Srnedela.ge, , P_ D
nu ta , v 1,, I ^ r^ „ dct Vj5tnok „ „

. ***, at Spnta«, d« »messede HugSv*rd. ,o» i K len „ ^ for h^ *** ^e!
• — -'i ,.:,,, af Ga;;

.mmm Side. mm, pt
:

rfamernm Sv»dibr«ne n^ altså, dengang allerede , Z- ag .det de«. Khnger vstnok bt.de med Hensyn ul Fora, ug Udfore var du, er det a.
tjl

\ T^T T* " M "**** ' «"* «*
•

empnanej er blev« optaget og efterhgnet t,l"* « : om end der- huende ofte og Imng, , . .L, ,,,"
.

.

.. TUngrnc tilskrev man Nm I ødemen af at for jern til Staal (Annab of , uol™ *» K« '• * - var I leakamnmed. dm , Xoncum begn-sti****** J« * paa , „ar altsaa Unge bedre end nUmndengt, hv . « man h Jc

^
'

- V»arf«e%hednr at c |e, der andet lagde Htadrtnget i Vejen for Klinge.
1 af «**»*«*

'
.'-:.. ens ovm maten bete Europa. Den ,d

|

?""' '
' "*'

'
rbedrct * BeåmndBng og den taakaldte Garvning, hi . | ,,'hamredeeng« ,d, gW*i g derefta >mmcn , v„ Mlddd ^

•

Jbart « ***«* W - •
•

I - -
1

1

ai dmmisfa Proces nndver. de et

«-* °- I *« • ,-ic Jern, .Uge Partier kunde b,
Forenmg, jo*. Gaoge hv, dier hi

, mnienbmet og sveiaet. desto m«e ffi

naturligt.* heh « n.og hver Sung bkv udhamret, det. W man fo, ,-d

^Vl^ ia,artt ^- i- en go. imidlertid saavd
htaalgehalt ~m j, I , Materialet ,.^.

t
r ^ MSmmii

*"** " ^ fof Kljn^ns »««e medejern fortet 1 og ja
t vai gt. at let fuldtf^rdigc .\rbetde Me .varede Ul M

"i

'
'
ubt og med den KUngen, Dasticilet I ggens"M

'

: H
P«« ">ani »dt alle Eyrop« Folk

satte paa rn v
. .. ;

k
j | K . . Benmmdn«.

Ludvig dea tv
^-r havde sendt ^m ,,,„, Hyldning,beuSer It

Mede han , Ring. ^aaJedVs ,t Odd« , fomge Sklkkt.Ue L)ct m
kfUthi.td

I Svarttnletne* Saga i
tr k ^ ^ ^^

og bmedc bpidseo
, r^aJl i, men da h i ,.;,.•! Ii.., r ,:f maJtte ;^ e af hans Vaat g har.

Wd komT
beJemøe

var Jemud^ineltmng. He«<
erae C« aldeles «ndi

« de » have hart kim lodflydeUr paa SmedeUn>ten i
,

iotbudt at *rige af d. -befcier
B da Legjooer

j

Jeor focroentljg ooget anderiede*. dog ved man mtet Istemt
L'ndergug. kun ved man at de i Xlte Aarfauodrede f^ek^nmende dig skrev sig fin fl II
vnsKlrmcaKJc« omner urndkrbd fem det Ux^ggede .

, af Haand-
Ufc -m. *aa »jeki«. at man har feindet Gmnd ul at antage, at de- :andt Frankcr 1>g ,,

>tandt Akmaanorr og Saxer , denoe Penodc kun h i!- g de fornem
dctt>chn«t. *. 2H-224. Cochet. tombeau de Cnddrric. S. S 1 loo Frankergrave kan £ Fol kun regn« f

Fra Fo*evas*inng*t»dcm L^argedc .\arnuodrrdcr er der wirnertaj -ndigheder. &om
d« foraa aeo-dede Muhghed. at Sv a^dtihirtanagci. aflerrde udhg rrua

i det mdre af Tydakland
|
or. L'odxt. Jeroakicrcns Beg> ndc^e, S ,

s



44

Hovedsædet for Sværdtilvirkningen synes imidlertid baade for og efter Folkevandringstiden at have holdt sig i Nær-

heden af de gamle Tilvirkning .teder i Sydtydskland op; langs Rhinen. Spataen vedblev som Grundtype, om end Udviklingen

i Aarhundredernes Lob medtorte enkelte Forandringer saavel i Klingens som Ha-indtagets enkelte Dele.

Medens de aldre Klinger gjerne har fiere fordybede Striber langs Siderne, facetteret eller spidst ovalt Tværsnit, viser

det overvejende Flertal al Vikingetidens tvæeggede Sværd en dyb Hulrand paa hver Fladside, i almindelighed lige fra Roden

til henimod den afrundede Od. Haandtaget har samtidigt udviklet sig væsentlig i solid Retning med kraftige lljalt af Jern og

stor Endeknap. Indrehjaltel antager dog efterhaanden mere og mere Karakter af Parerstang og danner med Klingen en Kors-

form, der cftcrhaanden fik en over hele Europa almindelig Udbredelse, vistnok fordi Tidens religiøse Opfatning tillagde denne

Form i-n syjnl.uls.1« hellig Betydning, I Regensburg, Koln og Solingen har Klingetilvirkningen og Staalfabrikationcri gamle

Ahner og allerede tidlig blev flanderske Staalarbeider megel efterspurgte, Men især synes Vaabentilvirkningen i hele Rhindalen

i del nordvestlige Tydskland at have taget et stort Opsving under Karl den Stores krigerske og kraftige Regjering, der

ivrig tog sig af den indenlandske Industris og særlig af Smedehaandværkets Udvikling. Provins-

bestyrerne fik Befaling at for dygtige Haandværkere, og blandt disse nævner Kejseren Jern-

smedene (Grovsmedene) farsi iMomim. germ. III, S. 184, Pertz), Han havde ogsaa Anledning til

praktisk al erfare, hvormeget Overlegenhed' i Bevæbning har at betyde. Med Iver søgte lian der-

for at forbedre sine Soldaters Udrustning, og Vaabentilvirkningen har under ham tyd« faaet

en Udbredelse og et Omfang, der lauide minde om Romerherredømmets Dage.

Ovi tcmmelsen strækker sig imidlertid ogsaa i en anden Retning. Af di- egentlige

saakaldte romerske Sværd [Gladius med spids Stodklinge) er der til vor Tid kun levnet yderst faa

Stykker Engelhardt (Nydam, S. 23} angiverTallet endog til kun 2 eller 3 Kir. Lindenschmit, Alterik

unserer heidn, Voneit iste B., VIII, S. 6) og indenfor Romerrigets Grænser er ligeledes Spataen

sjelden (elh Undset, Jernalderens Begyndelse, S. 407)- l'nder Karolingernes urolige Tidsalder maa

der naturligvis, ligesom 1 Romertiden, have været smedet Sværd i tusindvis, men som foran nævnt

saadanne yderst sjelden bevarede i de gamle karolingiske Lande,

Derimod er der 1 alk de Lande, der maatte bøie sig for Vikingernes vældig' '• erd

slag paatruffei »nordiske Vikingesværd , paa de brittiske Øer, 1 Frankrig, i Tj rsø-

I.mdene og selv i det indre Rusland, hvor disse Vaaben endog har været medregnede blandt Bevi-

serne for det russiske Riges Grundlæggelse ved Skandinaver.

1 England. Frankrig og rydskland ere de især paatrufne i I ier, ved gamle Brosteder

og Forskaøsni «er, i Rusland og paa Irland enkelte Gange ogsaa i Grave. Paa det sidste Sted

var disse Begravelser øjensynlig nordiske, altsaa tilhørende nordiske Kolonister, men for de andre

Landes Vedkommende kan der neppc være anden Grund end d »værds forholdsvis sjeldne

Forel mst i Sammenligning med det store Antal af lignende Fund i Norden, der har bragt de

udenlandske Forskere til at godkjende de nordiske Oldgranskcres Fordring paa disse Vaabens ude-

lukkende nordiske Herkomst, Fuodstatistikken har været afgjørende, uagtet Godkjendelseo af

irt1,e ard) I

.-
I smaade i dette Tilfælde syntes at maatte medføre håndgribelige Uiime-

], m f- Ex., at der rundt omkring, hvor Vikingerne havde færdes, kun skulde være bevaret

enkelte Exemplarer af Angribernes, men ingen af Landets egne, af F01 rerru Vaabcn, Som

yderligere Bevis paa de mistænkelige Resultater den statistisk-typologiske Theori om Vikingesvær-

di liske Bendommelighed giver Anledning til kan som Prøve anføres: naar Viollet-le-Due i

sin I
maire dti Hobilier skal gjengive et karakteristisk Karolingersværd, vælger han dertil l'adirwrable épée, aftegnet 1

Vte

Bind, S. 365, fra Gn-v Nieuwerkerk« Vaabensamling. Men ligesaa godt kunde han have valgt det haugfundne Vikingesværd

fra 1 iravraak i det thrøndbjeroske N. « '. Fig ' n - 53 i Trondhjeros Catalog, Trondhjems Saml. No. 4.31 thi som Tegningen

udviser, ere begge noie overensstemmende 1 Form som i F : g. ja endog . [udskrift, og maa tydeligvis have samme Ophav,

1
kunde næsten sige; være arto -amme Mand. Enten maa altsaa i dette Ti I fa- Ide det udvalgte .karolingiske« Exem

Dordiak, eller det »eiend mmelig nordiske« være af karolingisk Oprindelse. Mi taaetøen ligger neppc paa den

franske Forfatters Side.

] Merovingeriiden . Spyd 0| 5 j W Hærens almindelige Udartning. Foran er nævnt at endnu 1
Pipins I rord-

ninger fo: ,
iimimklig Krigerbevad iii g •

i Hig Spyd og Skjold. »Arms k3 <--.i soitum et lancea fjeges long bar-

dkæ XI. II og selv i K u ngemden er det i Ivanlig at >e fuld Bevæbning betegnet paa samme Maade, idet hver krigepl

Mand, | aa egen ]tcko»tning. maatt< r Vaaben op K
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Ved di--. K _ .. ttkler styrkes den til Folkevandringstidens Gravgods støttede Formodning, at blandt de y n n&ke
i bringsfolk hørte Sværd væsentlig kun til de Overordnedes, til Rytternes Udrustning. Men ru dette Forhold vedblev ufbr-

andrel under Kari den Store, fortjener særlig Opmærksomhed, thi Bevæbningen for den frankiske Hær, efter hver Krig

Stilling o^ Rang, var næsten hgt-saa strarnjjt fastsat som for de romerske J ier horse ferales, S. 20$), og Vskingesvierdene

baad* ved Klingens Fi nu og Grebets Anordning uvilkaarlig viser sig mere beregnede for Ryttere end for Fodfolk- Det kan

i' ikke fejle, at Rytteriet paa denne Tid efterhaanden rnaa have udviklet sig tit en mere o» mere betydningsfuld Del af

den frankiske Hær. Om Arnulf, iler iste November 891 vandt en glimrende Seier over Vikingerne ved Løwen, 1 rettes »åledes,

at lian kom Vikingerne imode med Rytteri, men at han befalede sine Krigere al stige af. og skyønt Frankerne ikke var vante

til Kamp tilfods, fulgte de Befalingen, I ethvert Tilfælde se« Sværdfabrikationen under Keiser Karl at have taget et n

Opsving, idet frankiske Sværd med Begjx 'i blev søgt af alle de omkringboende Kolla^lag, or blev en betydelig Udførsels*

arttkkel. Mod ! i&æi Afsætningen have været stor, idet Avarernes driftige Handelsmænd be&øigede Exporten og i Bytte

skallede fe, Purpur og andre østerlandske Sjeldenheder Bande Karl og hans Efterfølgere søgte ved Forl ' hindre

eller indskrænke denne Trafik, hvorved Rigets Fiender fandt Anledning til al sin Udrustning. Blandt di::--.- I .
1:0.-1

eftei Saxernes Undertving 1
ip Avarerne de farligste, og inden Kari 1! Store i 791 angreb disse ro\ ;i Naboer,

havde han af al Magt sogt at hindre deres \ ifi rsyning. Efter B A Kampe bragte han Avarernes Navn til al I vind« af

i n og e el saa stort Krigsbytte af Guld lv, al Sølvværdien i Vesteuropa -.mk med næsten en Trediedel, da

disse Skatte kom t Handelen. Ved denne Anledning maa det formodentlig have været, at Karl sendte Angel- ngen l

»uiuiin gtadium huniscuoi« (Akerman, Remains, S. 49. Epistola ad Offam regeni Mcreiorum i Stephens Northern Runic Monu-

':-, DI, S, 167), fyvorved vistnok skal forsi et 1 Hunnaland erobret Høvdingesværd cfr. »hunde Staal* i Hornklofes

K Blandt Byttet 1 Avarernes Ringborge nævnes nemli( alen« mynfcet Metal, men ogsaa østerlandske Toier og kost-

bare V som Karl lod bringe til Aachen, hvor han 11 .
.... :

1
i

.
! uddelte Gaver 1 len- og uden-

Lske Venn

li. K li s \ a n (1
< 1 g B vzan "

Hverken Avarernes l .:- . iler de udstedt* Handt »forbud aym imidlertid at have bevirket nogen va

J randring 1 Vraabenex| ri n m I
t. De store Va benfabrikker, som i Romerrigets Velmagtstid var blevne

anlagte ogsaa i 1 fclige Provindser, synes ligesom i \ al have delt Skjebne med de vigende Legioner, og i det

I ,.,:.; røn Dage se« en stor 1 I al Vaaben Og isæi I Sværd at have fandel Sted fra de kam].!

Lande (Lindenschmif, Handh., S $ j)- Dei intet om, et Bysantinerne søgte Vaaben fra Østerland, uagtet

landske Hånd netop paa den Tid va og bragte blandt andet ogsaa indtek Staal til Europa,

man neppe benytte dette Forhold til at trække n gen Sammei 1
:

med Østerlandets Vaabensmede, der, som

bekjendt, har gammel Berømmelse. For del første var vistnok allerede dengang Vaabenformeroe forskjellig og Krumsabelen

passede neppe for den romefsk-byzantinske Kampmaade, dernæst synes K kationen i dtj asiatiske Lande di

nu at h.ive 1 meget lokal og hej;.- betinget af nedarvet Øvelse og Kunstfærdighed. D< n D tag en i

1

, erne

paa. gode M.uHklinger i det nidre af Asien uforholdsmæ i
Sammen

1

• cnéd de europæiske. Derfor har vistnok ogsaa i

ældre Tider .1 været fotholdsvis sjeldne paa disse Kanter og ikke hørt til d iiige Krigeres Udrustning. Strø ngt

det derfor straffet, da i 1240 »some wkked german Jews« vilde sende de over Tydskland indbrydende Mongoler nogle Tøndi

der efter Opgivende skulde indeholde forgiftet Vin, medens de ved nærmere Und :lse viste -.. at være fuldpakkede med

:nske Klinger uden Hjalt (Fiewitt: ancient j •
• J, S, 31&). Det var umidler!

'

ene Byzantinerne, -ler gjennerø en

længere Tul søgte at skaffe sig Vaaben g
-

- fra de karotin-.-.:. Lande. Ogsaa deres farlige I iendet mod Nord, d< paa-

trængende Chazarer og Rus »4 pt»; øste fra -amme Kilde. En ;
I d mærkeligste, mest 1 lu Ber b man liai

om Karolingereværden« vidt lelse fortæller Faktum med ren* I 'rd. J> isto Reisende lbn Foasfcn, der i 922

eller 23 traf sammen w R -serne, der kom lad Volga for at handle m d Bulgarerne, m le *p-

tegr at Russerne-. Svatrd, »uden hvilke de aldrig seea . 1 af frankisk Arbejde, I • '• enti I
e Vidnes-

byrd har ncppe været tilstrækkelig paaagtet, og dog sta^r det i fuld I
' een temmelse med andre historiske Efterretninger, d

deruden belyser, Inilket storartet Omfang denne Sværdtndforse) maa have havt Saaledes Lunde K
|

paalsgge Kj

som aariig Tribut at erlægge et tvzegget frankisk; Smrd for hvert Ildsted (Nestor 862, Annaler 1844—4? - '

den afgørende Seier, som Keiser Johannes Zimiskes, ca. 971 ved Dristor (Silistfia) vandt over Ruderne ender Svjætosla%-
(

Irmi-

harv« blandt Byttet den umaadelige Mængde Si om Kusserne h ! :
i

!

|
Slagmarken, lbn i

,
Uti vås en Op«

m;erksom Iagttager. Foruden den værdifuld.- uplysning om, at Ru»esvaerd nt af frankisk Oprindelse, meddeler han

1
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ogsaa følgende mærkelige Enkeltheder: ,de cre brede, bølgeformet
lignende., altsaa at Klingerne var af d

fc""",vl stribede; paa Klingens Sider er fremstillet Trær, Piguret og

Striber og
amasceret Arbejde. Thi hirem kan vel tvivle om, at der med de bølgeformede

Ib.dige af d TxoH f , v ™ l)^C^ fremkoran« "—* de samme Mønstre, der kan iagttages paa mang-

neiser ladning og bevisende Kraft ogsaa udover Ruslands Grænser.

om den vt^L^^ T* T *" ' ^'^ *"*"^in8erev** ud« cidere v;,ret tagne til Indtalt for Læren

to Ml Z f^ V*
edSkjber '^ "- *-*»** «P«« %* «" ej gerna kan finnas. (Mente-

talMSTJft; nf °l,Var0ff
'

*m ^ SUf ta Peuples P*** * la Ru-- '** ^ 11. slutter ,2 ,
" ^ mt"gCt ^ at eJenkJtt,de dc QMA"«^ som ere af skandinavisk Oprinde].,, da de , Alminde

hvor dlSie Oldsager ere fund|W e||er ogMa mat Dldsagernc^ ,

ndkomne v<?d Handelsforbin(tetser ^ SI,imlmavien , Rus;
land har man forresten længe været ligegyldig for alle Oldsager af Jern, og Antallet af bevarede Jernoldsager er derfor hellerikke stort.

\ ed Gravumtersogelser i 1874 og 187; sydvest for Ladoga blev ifølge Thomsen (Ryska Rikcts grunntagning, S -
lunde

:

et al de foran gjentagne Gange nævnte tvæeggede Sværd med guldfarvede Hjalt, aldeles ligt Mont. 507. cfr. vort FiE 1Tab II, cg et Spyd hgt Mont, 504, cfr. vort Mg. 5. Tab. VIL Worsaae har i Aarb. -,. S. 420 afbildet son, Prove paa sik-Kert importerede nordiske Vaaben et i Gouvemementet Grel fundet tvæegget Sværd med rigt forsirede Hjalt. der i Karakter
arne .varer til flere

, Skandinavien fundne, f. En. Bergens Museum No. 1481, fundet paa Halsenøen i Søndbordland. .Lora,
Bergens Museum, S. ,43); N. O. 510, fundet paa Hedemarken og det i Månadsbladet 1885, S. 137, afbildede Sværdhaandta
hvorfor heller ikke Haus Hildebrand i sit Tillæg til Thomsens Værk, S. 140 betænker sig paa at fremhæv, det som utvi

int skandinavisk. Forresten synes disse Vaaben i Ri rid væsentlig kun at forekomme i mægtige Mænds Grave, rutte
skal

1
alle Fald være Tilfælde paa Gravpladserne ved Moskva, der maa antages at have været det gamle Garoarikes 1

i Isemod Ost (se Munch, Afhandl., II. S. 250)- I de omtrent samtidige Grave af den meriske Gruppe i Gouvemementerne Jarosl
Vladimir og Iver forekommer ingen Sværd og i 1874 kjendte Aspelin ikke flere end

J eller 4 tvæeggede Sværd fra hele del
finske Territorium. (R Hildebrand, forhist. Iblken, S, 686), Ligesom BShf gjør opmærksom paa. at »in den Gråbern r

Læven sind Schwerter nur selten gerunden« saaledes bemærker ogsaa Grevinck ;,'uber heidn. graber Russisch-Litaiiens, S. --
>at hverken i Østersøprovinserne eller i Rusland moder os den for skandinaviske og især for norske Vildngegrave ejendommelige
Rigdom paa Sværd«. Men om dem alle, baade de i Østersøprøvindserne og de ellers i Rusland forefundne Sværd, Øxcr, Spyd

8. v. af omhandlede Slags, afgiver Worsaae den Erklæring, at »de stemmer fuldstændig overens med de nordiske Vaaben.
som findes i Skotland, Irland, England og Frankrig fra den Tid, da norske og danske Vikinger hærgede og nedsatte sig der
(Worsaae: Ruslands og det skandinaviske Nordens Begyndelse og ældste Kulturforhold. Aarbøger [872, S 41/1.

Denne indbyrdes Lighed har forresten været ligesaa almindelig anerkjendt som længe bemærket Den har netop
været en a( Kraftbeviserne for disse Vaabens fælles nordiske Oprindelse og for, at deres geografiske Udbredelse ogsaa skulde
afmærke Grænserne for de nordiske Vikingers Tog. Ligheden staar heller ikke til at fornegte, men hvorfor som Forklaring
sætte en urimelig Hypøthese, naar Sagen allerede forlængst er fyldestgørende udredet. Forholder det sig saaledes, at der i alle
disse forannævnte Lande er fundet Yaaben »fuldstændig svarende til Russernes fra samme Tid«, og »Russerne; Sværd var af
frankisk Arbejde«, er Gaaden baade med Hensyn til Udbredelsen af Vikingetidens Sværd og til deres paafaldende indbyrdes
Overensstemmelse lost allerede af Ibn Fozzlan. Paastandcn om disse Vaabens ejendommelig nordiske Karakter og skandinaviske
Oprindelse vil neppe vise sig bedre begrundet eller mere berettiget, end naar Panslavisteme tager de samme i Rusland fundne
Exemplaxer til Indtægt for »sine fuldstændig ugrundede Fantasi forestil linger om en gammelslavisk med den germanske ligestillet

eller endog overlegen Kunstfærdighed og Industri* (cfr. Lindenschm. Mandbuch),

Disse i Rusland paatrufne Fund indtager forresten en særegen Stilling, Anerkjendelsen af Ibn Forøians Forklaring
hindrer nemlig ingenlunde, at mange af disse Oldsager kan over Skandinavien have fundet Veien til Ruslands Indre. At drage
i »Austrveg« kaldte Nordboerne at reise paa Krigstog aver Østersøen 'Munch, I, S. 453) og disse Keiser tog vistnok sin Begyn-
delse mindst ligesaa tidligt som »Vikingetogene« mod Vest. Størst var naturligvis Deltagelsen fra Sverige men ogsaa danske
og norske drog ofte samme Vei. Ikke umuligt, at der med den forskjelUge fienævnelse oprindelig kan være forbundet et f

-

skjelligt Begreb, og at Togene mod Ost tildels kan have havt en anden Karakter vnd Vikingernes Plyndringer i Vesterlandene.
Nestor, der mod Slutningen af det Xlte Aarlumdrede skrev sin Krønike, fortæller at Russernes Rige var stiftet af Hærkong
fra den anden Side af Østersøen, Og saa meget synes sikkert, at der fra Midten af IXde Aarhundrede i det nuværende Mellem-
rusland fra den finske Bugt til Volgas og Dnjeprs ovre Løb, var store Landstrækninger, hvor nordiske Hærkonger og den s
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Krigeifølger havde gjort sjg til Herrer over den ældre Befolkning. Det kan, siger Sara, S, 103, ikke være tvivlsomt, at blandt

disse skandinaviske Krigere, der grundlagde det garoarikskc Fyrstendømme, har Svearne udgjort Flertallet. (Se ogsaa Munch.

Afhandlinger, II, S. 350—351), Idetmindste fra det IXdc Aarhuudrede gik disse Nordboere under Fællesbenævnclsen Varæger

dier Varjager, af Munch, I, S. 2%, forklaret med >cdsforbiindne« medens Thomsen (Ry&ka RiketS grundlågn,, S. 98 Og 1

vil tillægge Navnet etnografisk Betydning: »skyddsforvanta« altsaa som oprindelig anvendt af Russerne paa de besøgende Nord-

I er for at betegne disses politisk-sociate Stilling, men efterhaanden optaget af Slaverne som Nationalitetsbetegnelse paa Skan-

dinaver 1 Almindelighed og Svensker i Særdeleshed, Nestor ved at berette (Schløzers Udgave II, S. 1:75, Munch, Afhandl, t, S, 192),

at Varægerae foruden Russevarægeme ogsaa omfatter Sveje (Svensker), L'rmanni (Nordmænd), Anglianc og G ole, og en Kjen

gjerning er det, at medens Ester, Liver. Tschuder o. s. v., ansaa Skandinaverne for naturlige Fiender, var der 1 Vikingetiden

ved den historiske Tids Begyndelse en overvejende fredelig Forbindelse mellem Norden og Garoarike, ligesom baade Ven-

skabs og Slægtskabsforhold mellem de russiske Storfyrster ug Nordens. Kongefamilier. Naar skandinaviske Krigere især henimod

Vikingetidens Slutning i stort Antal drog til Rusland, var det væsentlig fur at søge -^ in Lykke j Storfyrsternes Sold, og dette

Forhold vedblev ligetil omtrent 1043, da Varæger sidste Gang omtale, som Hjalpetropper i den russiske Hær. I Olaf Tryg-

vasons Saga (Heimskringla, Cap. 166, S. 89, Munchs Udgave) fortælles om Sigurd, Søn af Krik Bjødaskalk paa < ifrestad at

han tjente lang Tid hos Wladirnirc. Det var den samme Sigurd, sum paa Handelsstævnet 1 Estland tilfældigvis paatraf og fik

tøskføbt sin egen Søstersøn, den senere saa navnkundige Olaf Trygvesøn, Alle disse Krigere kom naturligvis fuldt rustede, og

intet er altsaa rimeligere end, at der i disse samme Egne gjenfindes ikke alene nordiske Vaaben men ogsaa, idetmindste fra

den første Tid, nordiske Kngergrave, der ere blevne lu [styrede paa hjemligt hedensk Vis med Vaaben og Gravgods. Bekjendt

er Ibn-Fozzkns Beretning om den Gravfest, han var Vidne til [Aar OJi), da en russisk Varægerhovding ved Volgas Bred blev

brændt i sit Skib med kostbare Klæder, Smykker og Vaaben, hvorefter en Hang blev opført paa Ligbaalets Plads, altsaa med

gjennemgaaende den samme Gravskik, dv-r er iagttaget i forskjelligc nor-ske Vikingehauger, forst og fremst i Eiøvdingehaugen

paa Møktebust i Nnrdfj ird se Bergens Museums Katalog, s. 153, og Montelius i svenska Fomminnesf. tidsskrift, 6te B., S. 157).

Den ( 'Anstændighed, at endel eller mange af disse i Rusland fundne Sværd og andre Oldsager kan antages at være

Ibragte af nordiske Indvandrere, er imidlertid naturligvis ikke Bevis nok for, at Gjenstandene selv ere af nordisk Oprindelse.

Jim Fozzlans Udsagn kan lige fuldt vise sig at være gjennemgaaende k irrekt,

Disse Fund og de ovennævnte eiendommelige Fotkefbrhold i Ruslands Indre hai Forresten ved forskjelligc Anledninger

1 : ret tillagt mere vidtrækkende Betydning. De har saaledes været sat i Forbindelse med det formodede bratte »Kulturskifte«

1 Norden ved den saakatdte yngre Jernalders Begyndelse, Muneh nævner Muligheden af, at Vikingetogene skyldes en Folke-

bevægelse j Rusland [Munch. Hist, I. S. 392), hvilket vel omtrent er det -samme, som naar Professor Rygh kar troet i dci

yngre Jernalders Optræden at kunne linde Aarsagen til Vikingetogenes B
;

(Aarbøger 1869, S. 183 og 1880, S. 178),

medens Hans Hildebrand er gaaet endog saa langt som lit at antage, at den yngre Jernalders »ejendomn Kultur- skulde

have udviklet sig i Rusland og være bragt til Ni rden 1 I en fra Rusland indvandret med Nordens ældre germanske Befolkning

ri.iT beslå l
i olkeslamme.

Forgjæves har man imidlertid hidtil blandt de russiske Oldsagsfund speidet efter Minder om ældre Udviklingstrin af

ved Vikingetidens Begyndelse i Norden optrædende fuldt udviklede, karakteristiske Oldsagsformer. Saalangt op i Tidensom

:,ke eller 1 hi logiske Kilder giver Vejledning, synes Fi rbti me mellem Rusland og Skandinavien, saaledes som foran

at have gaaet 1 modsat Retning, og om de utberorte ni li 1

' nde 1 Udsager udtaler Worsaae, efter at han med eg

,, havde -ransket Sagen, at de samtlige umiskendelig bærer den yngre Jernalders Præg, fra IXdc til Xlte Aarhundr. !

og maa va-re didbragte ved en fra Skandinavien udgaael Strømning.

Derimod havde der i Slutningen af IXde og i det Xdc Aarhundrcde udviklet sig en efter den Tid, Forhold betydel

llandetsforb:: gennem Kusland mellem Øst« undene k dengang blomstrende arabiske Riger i Syd og Øsl I

1

det

kaspiske Hav (se Pettersen: den gamle Geografi. S. 104). Hovedvejene var væsentlig Ruslands store Floder. Haandgribelige

Beviser paa disse mærkelige l-nrbmddser ere de rige Fund af arabiske Mynter, Ringsølv ug Smykker, som ere opgravede og

fremdeles jævnltgen opdages 1 alle tre nordiske Lande, dog især paa de svenske Kyster og paa Gotland, der tydeligvis maa

have været en vigtig Markedsplads. Fundenes llovedm : Gilder mellem Aar &80 og 955 (cfr. H. Hildebrand, scand,

arts in the pagan tune. 1883, S 8a),

Sølv forekommer kun sjeJden 1 den æ! d -- Jernalder, hvorimod det i den yngre Jernalder - at slutte af disse øster-

landske Fund — maa have vårret det af Nordboerne mest eftertragtede Byttemiddel. Arabernes Handel med Norden var 1

aldrig direkte, men dels ved Fundene, dels ved de ge p ke Forhold og enkelte bevarede F.fterretn.rv m dens Veie

temmelig nok angives. Den vigtigste kom fra Samanid Land østenfor Al en og det casp.ske Hav (Samarkand) Og med

Bulgarerne ved Volga som Mellemmænd. Den anden forte fra det sagnnge Bagdads Egne og Persiens Kyster over Armenien
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imidlertid at have sluttet sig nærmere sammen og som samlet Korps al luve faact Plads blandt Keiserens Livvagt Hos byzan-
tinske Forfattere omtales disse Troppet første Gang 1034. og Korpset, omtrent iooo Mand, boldt sig lige til 1204, under det
samme Navn; Væringer, som i noget mere udstrakt Betydning var almindelig! 1 1 N rdl oerne I Rusland (Munch, III, S. $4 fl .

Den første, som i islandske Sagaer omtales 1 Forbindelse med saadan Myklagdrtere.se, er Kolskjæg Himun
;
han var Broder

til Gunnar paa Hliftarende, reiste fra Island til Norge, derfra til Sven [Væskjæg i Danmark, hvor han 993 blev døbt, detfra til

Garftftrike. hvor hun opholdt sig et Aar og drog saa vildere til Myklagård, hvw han Riftede sig. biet Hev ling fyrer Væringja-

lifti« og blev til sin Død. Laxdulasaga, Cap. 72— 7J, angi men alt^ui mindre rigtig. Bolle Bolkwn som den første. Force-

sten nævnes allerade før 950 Thorkel rhjostarsan og Eyvind Bjamasøn sum Græklandsfarere (Thomsen, s. 94). Disse ere de

eneste Kxempler man har fra en saa tidlig Tid, ideimindsle hvad Norge og Island angaar. Bien Svenskerne leverede utvivlsomt

HévedotaBngdieai og i Sverige, især i MålaRgoene, findes endnu et betydeligt Antal Runestene, ristede til Minde om ivenske

tnd, der ere faldne eller dode paa deres Færd østerud

Efterretningerne om Væringerne i MyklagirA giver i Hige høist interessante Bidrag til Oplysning om de nordi

Vikingesværd, Ved en høttiddig Audiens 94c bar Vueiingerne s Keiserens Følge Faner og Skjold km u tavttt* $7.x$vj (Const

I'-rph. Lib. II, Cap, 15, altsaa de samme som de selv havde medbragt, og de samme, de som Vikinger 1 Hjemmet havde

benyttet, Bolle Bolles^« havde fra Barnsben af baaret »Fotbit«, der var prydet med tiuld. Del fulgte ham til Myklagdrft, og

han havde det paa, da han omtrent 1030 kom tilbage til Island (Munch, III, S- 60). Endnu tydeligere udtales -U-tte i d

maetkeUge Beretning om blænderen Thorsiem, der drog ivei lige til MyklagirQ I 1 al tage Blodhevn for Broderen Grette: ved

\
r
aabenthinget, som holdtes før en Udrykning, skulde enhver vise sine Vaaben, Thorstein kjend ... > sin Rn den Drabsmand,

men da denne med Stolthed viste sit Svæi 1 og ruste sag af, at han dermed havde dræbt Grette, greb Thorstein det og g

ham i

1

iar. Harald Haardraades S\ . ; en Trofas fra Sicilien. »Ved Indtagelsen af deri tredie Burg,, fangede han Befa-

lingsmanden g fratog ham det ypperlige Sværd* som han (Harald) siden bar (Munch. Hist,, III. S. 97)- Snorre har i I!

Hetdehreds Saga, Cap. 21 ...Munchs l I, S. 533, Cap. 840), nedtegpet en Beretning, som ovenfor ei t om

1/ nder Udrykning fulgte Våningerne Hæren tilhest, men kjæmpede efter hjeml iSt sædvanlige is tilfods med

erd og Ox.

Grækernes Hservaesen og Kiigsudrustning var natur: en Arv fra Romerne, men Angrebsvaabcn og specielt Sværd

l-lev, som foran anført, paa den Tid indført fra Vesteuropa« og naar Væringerne ikke fandt Grund til at ombytte sine fra Hjemmet

medbragte Kimger, kan dette vistnok alene fariclares derved, at disae var lige saa gode, af samme Slags, af samme Form

Beskaffenhed som de i Byaants almin mod hjemførte Harald Haardraade som en kostbar Sjdd sin lai ge Ring-

brynje, »Emma«« der vistnok vai al 1 l

Det var altsaa ikke alene de tva h erd blandt Russerne w I \ Iga som var af frankisk Arbeide, men ogsas

Sværdene i det grseske Rige«

1 ^nicefri gste Handelsvej mod I lad Donau og synes efterhaanden at have givet disse Vaaben

almindelig l ietse over saa godl S >m hele det Eui »pa-

Disse laettj fra Enn Egi fortjener al OpmærkfiomUed. De indeho U r f.n .1.1 første et temmelig

tydeligt Tilkendegivende af, at dr- Vaaben af frankisk ng kunde blive og blev nordiske Vikingesværd .''ene

ved at komme i nordiske Vikinger^ Ha 1
i dcra G " Hensyn ril om de bevisligen 0] ig vai didbra

bi ttaksu fjerne og i be Lande, l ten '-- r
- udvid len 1 Ibn Foztlans Beretning Indeholdte Forklaring

|

udformens Ensartethed i Vikingetiden, og naar man fra Østeui . n disse Sværd af frankisk Arbeide* til de

rølige Udspring og Tilvirkmngstid. skal det vanskelig kunne negtes, at du amme Iagttagelser giver en varslende Vei-

kdmrv ror Undcfsngeberne mod Ve i rd af de dér fon samtidige aWdes tilsvarende tv le Svæa

1. tortndelse og rette Attribution

C, De britiske or.

Fra England kom K' it, Haakon Ad« m han bar til sin Dødsdag og som blev lagt v«d

hans Side. dengang »han* Venner tahe over Graven o^ oste ham dl Valhal«. Snorre Harald Haarfagen Saga, Cap. .;.?

bemærker om Rvsnbit, »at delle Sva-rd er det bedste, i im n sinde er kommet til Norge«.

Han forudsætter altsaa som noget ae , m en naturlig ring, og som noget alk dengang vidste, at det var

almindeligt, at -
i »kom til Norge, udenlands fra. Og hvad som i den i

gel i Siwwres Dage, bai

nat SiD Gyldighed ogsaa for den na-rmest foregav tid. ua meget mere som Snorres B :r»ng og Bemærk-

7



ningens Forudsætning nøle slutter sig til Resultatet af Undersøgelserne om den hjemlige Jernindustris Evne og Mangler. All. -

»de i denne Sin indirekte Udtalelse ligger derfor et temmelig tydeligt Svar paa Sporgsmaalet om de nordiske Vikingesværds
I Trindelse, og Besvarelsen vild* været fuldstændig, dersom han lig Ibn Fozzlan havde suppleret sin Bemærkning ved ogsaa at

tilføie. hvorfra det var, at disse Vaaben sædvanligvis korn til Landet. Derom nævner han imidlertid paa dette Sted intet.

I terimod anfører baade han og andre Sagaskrivere Tilfælde nok, hvoraf med Sikkerhed fremgaar, at fra England kom mange.

ii''t var saaledes et fra Adelsten til Harald Haarfager sendt Sværd med gyldent Hjalt den ligefremme Aarsag til at

Haakon blev opfostret i England, og i det hele stod England for Nordboerne som rigt paa alle jordiske Herligheder, hvorfor

det ogsaa gjennem hele Vikingetiden var Gjenstand for deres særlige »Opmærksomhed*.

Da nu England for næ ta ende forsyner saa al sige alle Jordens Folkeslag med Jemvarer og Vaaben, kunde det

ligge nær at antage, at den britiske Jernindustri ogsaa op igjennem Tiden har spilt en lignende Rolle. Denne Antagelse svarer

nmdlertid ikke til de virkelige Forhofd. Englands Overlegenlied paa dette Omraade er af forholdsvis ung Alder, og staar i

umiddelbar Forbindelse med den nyere i' tore Fremskridt i chemisk og teknisk Retning. Med sikkre Beviser kan godtgjøres,

at lige ti* langt ned i Middelalderen var Jernindustrien paa de britiske Øer kun lidet udviklet, Og ikke engang tilfredsstillende Landets

t Behov. Hvad specielt Klingefabrikationen angaar, er det betegnende, at det, endog saa sent som i Renaissancetiden, er yderst

Idenl at paatræne en Klinge med engelsk Mærke Sword, S. 41). Forresten ere de historiske Efterretninger og alle Slags

direkte Oply
i
om den engelske Smedekunsl 1 Oldtiden meget sparsomme. Værdifuld er derfor i herværen le Forbinde! e

li tars Anførsler 1 Comm. V, Cap. 12, 15, 14. Refereret af W, 15. Dawkins. Intern, congr. al Norwich 186$, S. igo, >on the

antiquity of the iron mines of the Weald*)« Der sees at den »maritima regio« hvori Jernet »fødes« egentlig er at forstaa med

det sydøstre Hjørne af England, indbefattende Kent og en Del af ostre Sussex, som havde modtaget sin Befolkmug fra den

ligeoverfor værende Del af Gallia BcJgica. Esaafald ere Leiernc endnu kjendt: det er den oolitiske Jernerts i den wealdiske

1 mation. Der fin ; ig ia talrige Slaghobe, hvoraf en Del ved ti 1 fundne Oldsager karakteriseres som omfattende hele

Keiserperioden til Dkåktians Tid; enkelte Slaghobe derimod synes ved sit Indhold af grove Potterier at maatte henføres til

Tiden føt Cæsars Erobring og det er saaledes rimelig at Cæsar netop omtaler disse Jerngruber i og omkring det nuværende

Battle, Tunbridgi etc. Disse ooUthiske Jernertse fra Juraperimlen udmærke sig nmdlertid ved en Fosfbrgehalt, der stiller dem

•ilunde i Klasse med Myrmalmen.

I ra dette sikre Udgangspunkt maa man kunne trække adskillige analoge Slutninger ved Hjælp af de Erfaringer man

har fra Myrmalmstiden her hjemme.

1 -,ir tilfoier at Forraadi 1
1 ringe, og Jernet i afvejede Terninger bruges som Mynt; deraf er man ikke beretti|

til at slutte il Jernet blandt Briterne var sjeldenl og kostbart men kun at den wealdiske Jernertses Smeltning forblev en Industri

i »Jet Smaa; Og Jernd ka tidlig, paa Grund af sin lokale Forekomst, blev et almindeligt Byttemiddel.

At Udvinding af Metaller imidlertid har staaet paa et lavt Trin fremgaar af Cæsars Ord -ære utuntur importato«.

Kobber fandtes 1 England dengang som nu, og Cæsar selv ved at berette hvor Turnet .plumbum album« »voxer« — og dog

har Briten maattet hente sin Broncc Ira Udlandet. Uden al være øvede Metallurger kan de gamle Briter dog have været

Smede, selv om de ikke har forstaaet Si fremstille gode Staalklinger. Deres jernbeslagne Stridsvogne og den Modstand de

idetlu-letaget reiste mod Kemierne bevise at de ikke led Mangel paa Jern eller Vaaben,

i:iie:,it Romerne var blevne Herrer i Landet auia-de de Jern- og Vaabenværker saaledes som Skik og Brug var i

alle i\yc Provinser. Del keiserlige Værksted ved Bath, oprettet af Hadrian, havde at levere Vaaben til de i Britanien statione-

rede Tropper. Det nødven Staal maatte elv, n1 Iføres, idet Bornernes fortrinlige Vejvæsen muliggjorde Varetransport

selv mellem Ijærne Hele af Riget; blistrjarn, fellujarn og teintjarn kunde derimod Landet selv præstere. Endnu skal der i

M nmouthshire ved Glo* i
i i »the Porest ol Dean« findes store Slagsamtinger og andre Minder om denne Virksomhed

(Archeol. Jmirnal. Vol. XVII. S, 23$ og følgende). Her var Råmaterialet den sædvanlige engelske Rødjernsten, men Udsmelt-

ningen ganske som ved Myrjern. Dengang Romerne maatte opgive Brite sn, Anno 409, lukkedes imidlertid ogsaa disse

Værksteder, de romerske Vaabensmede fulgte Legionerne, Staalimporten ophørte, og Industrien forfaldt.

Mellem 4JO og $86 foregaar den store Indvandring eller Indtrængen af Angler og Saxer, men enten har disse nye

Indbyggere ikke befattet sig synderlig med Smedekunsten eller ogsaa har det forefundne Raamateriale lagt Hindringer iveien for

Udviklingen af deres Jernindustri. Lappenb. -• 622, Geschiehte von England) meddeler som sit Totalindtryk, at under

Angel-saxernes Herredomme forfaldt ^rgværksdriften. Dog vedblev ogssa 1 deres lid de vestlige Undskabcr af Wessex,

Glocester, Hereford« Someraet, at levere meget Jern, der udsmeltedes udelukkende ved Hjælp af Trækul, men paa en Imist

ufuldkommen Maade, hvilke« kan bevises af Slaggens store Jernholdighed Bed*, S. 678)- Om derø Smededygtighed i de

Aaihundredet efter deres Indvandring, har man troet at kunne hente nogen Vejledning fra de i Gravene medgivne Jern-

sa^-r. l_ en li Englands ivrigste Forskere har anstillet Pnnvr for at komme efter Materialets indre Egenskaber. Under- •
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Ur. Kemble, tilboiclig til at tro, al Antallet af Heste og Vaaben vistnok svarer til Antallet af de Mænd, som hver efter sin

Klasse havde at bringe med sig og stille i Marken.

Paa denne Maade havde forste Klasse at stille fire Ryttere udrustede med Sværd, Spyd, Skjold, Hjelm ag Brynje,

foruden fire Fodfolk med Spyd og Skjold, medens den laveste Klasse af Thaner kun havde selv at afgive Made tilhest og

fuldt rustet, færdig til at gjøre Tjeneste i Kavaleriet. Næsten i alle Tilfælde svarer Antallet af Sværd time t. ****" *

Hestene, og alle de, som ikke havde at erlægge nogen Hest, alfeaa alle. som tjente tilfods, havde derfor efter al Sandsynlighed

heiler ikke noget saadant Vaaben. w,*n«

Snød vat altsaa blandt Angdaaxerne forbeholdt Mænd af en bestemt Rang. I Danelagen var endog en udtrykkelig

Best.nn.else om. at selv om en Ceorl (en Mand af simpel Herkomst) har vårret saa heldig, at han har kunnet skaffe sig en

H,clm. en Brynje og et med Guld prydet Sværd bliver han dog en Ceorl, det vil sige, han bliver »kke derfor riet* Sværd

med gyldne Hfalt omtales i det hele ofte i de angdsaxiskc Skrifter.

De, var e, saadan, Svært, Kon, Adelsten sendte Harald Haarfage, og hvoron, Snorre har den Rendte Bcre„un,.

HaraM greb del gyldn« Hjalt. men da sæde Sendebudet, nu tog Dn ved Sværdet, som vor Konge »nskede, nu er Du hans

Mand (tegn), eftersom do har modtaget hans Sværd.
Troskab

Naar derfor de norske Hirdnuend .enere fik Navn af Sværdtagere. idet de ved .Svertttka. forphgted« ,« t,l Iroskab

i Tjenesten, er dette vistnok en Ceremoni, der er optaget fra Angefeaxenie.

TB (,„-,wM sy,« .ark-ns Titel og Værtighed at være overfor, til Angntaem. fra .Norden, hvo, Navnet e garn

m,U. medens det i EngL noppe forekommer for efter* den nordiske Indflydelse havde b, a, a„re „g g,æ.d«nd.
)

^""^K^' Hellang af Naumd.1.« (Hmald Haahrs Saga, Cap. s. - Munch, ., S. «« overgav si, Rige 0, Haml...
|

,og denne e, Svær! fæstede de, ved hans Bælt*, band, C Skjokl om hans „ais, gjorde ham »l J^ og fedte kam H
- _£

,

,.. >, Kong Magnus-s l.irdskraa har Bestemmel m at Udnævnelse, skal ske paa den Maade. at kongen overrækker jarlen

el Sværd som Tegn paa. at han har si, Jartedomm, af Kongen og er dennes Sværdeger

, „gels^iske Addstestamente, forekomme, ikke sjelden Deloplysninger om den afdod<, forskjelkg« Svart,

har naturligvis stor Interesse, om det end i mange Tilfælde er vanskeligt nu a, ferstaa eller tyde de opgnme Kjendetegn

1 l , Ex. Prince Ætheteton, TesUmen. fra omtrent .<,.*-.<>.< — delvis „enK,ve, med I »klarende Over-

• ettelse i G Stephens Pragtværk: Old nortbem rwn'ic monuments III, S. 167 M

i ., : , med det soldede Hjal, som Wnlfrk ndfmte og den gyMn. Balg og det Smykke (BeUespænd, !) .

\V ulfrie udførte —
s. op del sølvhpltede Sværd, som Ulfcytel eiede

,_:: „« ,;, u,,a ,cn,ercr ti, Eadmund m .der de, Sværd, som Off. har vie,. Saafrem, herved menes den

'

.Ja „, Mereiorum. var dette Sværd altså, et Familie- og Arvestykke vel «o Årgammelt, -****£

Lme , huniscum, son, Karl den Store sendte s,n ko,,,.,,. Ven (re fixan S 4* »g Sværdet .«**e

pitted kilt.. aftsaa med Hjak hvori e, indpresset rund. gmbeformede Ornamenter (cfr. Rygh, H. O.. S. ,,<". -and

anes brand« B inSr-Svæsdklinge, bram- paa oldfransk .

i ok jeg giver „I min Broder Eadwig et solvhjaltet Sværd,

-,
*

l , ,,,.,,,,^ .= del malasv«. 1 cfi-, malaspjdt), vistnok = de, damascerede Sv«d). »m Wnhe aede

i 1 jg gi- ,„ Ælmer, min Ttf I
.«- sceardan »wurdes.. Betydningen uklar, Stephen, overseer de, „ed

*S -arard dæqoered .word, absaa = , spraglet, sirende maaske til Tyskernes bon,, wurmbu«, om flanerede

Kling« Dette b, SS ved det om ,2te Sværd anvendte Udtryk: d«s sceardan mélswunte.

a) o> iee giver til Siferth et Sværd, en Hest og mit Bngetraaskjold,

. .: g,«, ti. Kadrie. Wynfled, San, ,. , c med Haandm.rkc (*» swnrdes t. sed hånd ,s on gemc^cod,.

„ o- jeg giver .,1 Æthelwine min Vaabemvend det Sværd, -om han tidligere skjænkede m,g

,,,.,-r „1 -Klfnod, min Sværdfawr S« sceardan målswurdes. (se An.n. ovenfor „I Sværi

, , c, i t
• •.,' „rbeidet af Wulfric Men saafremt delte havde været Meningen, havde vel lur

WU,f

;

iC

StLTui* ™" ^^o,ll,„c t :thcs,lver: ,vord. ,h,h o. s. , A, V, n „ tæ*
være. an e d, s^nme L kr> k.^ 1

rf ^ ^^ ^ og
. ^^^ ,

som Meser for Hj Ut. A,- ^ J ^ ^.^ ^^ AtlgtlbaXi.,n, ,„,.,„, „,. , ,

rT Tn^' In rod ,tan
" 3

'

.neden, i,, , ,,„, ,, « ,,, : . af d.sse , TcS,amen,e, opfone ry k ,,bare
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v« kjendtc. »det Klingerne . 11 af angeteaifikk, men fremmed Op «« UHberhtkim. roes feke, lur maaskc

heller ikke været blandt dem.

Havde det forholdt sig saaJedei f* antaget tor de »nordfcke \ «wd*i Vedkommende, al >uds

Vaabeil
• „hver flink Smed, vilde der ikke raert blevet tiUagt dem den Betydning, som man al de gamle Best<

,n, • r bevarede 1 oenter kan se har været Til&Ide, Waiult An| eerne var et tvæej erd t) » en Vel,

m kun h •. te Krig.:, havd« i
- « dftfa ble« i.l et Sags Rangsmærke i

,. di

Sven Aagea n fortætter, at da K og Knut havde fuldfort i

' pgave, I
uglancfc Erobring, lod han ki

»t »lene de wide Mto tagne . hans Hird, : ved tvæeggede Svæi I med guldindlagte Hjalt, thi det i*dmæ,

,, .
.

i
,, e„ Ska« Krigere med skjmme V; Den egentlige Hensigt hermed vai al bevirke en

Ud de mindre hddi rfden i e! som under og K « havde samlet sig om Ko, maatte

teVte tilbage
• Hird kim kom t.l al * al bstan Ibrmuend, Mænd »det det i

Regelen b * laa

indenfor i isses I voe al let kongelige Hud,

1 Hird. den I
Tapperhed og K '• rhingemanJift (Steeastrup, i

iden IV. S. i

„mJift). hvormed Knut omgå* |
for at hævde sin Magt , det undertvungne Land blandt opre

gsaa mange andre N Allerede forskjellig. I

. „.,,. K ,, og som bekjendl va« det efter ligefrem Indbyde)., af Ethelred at Erik Bio, til at i

fas1 , , „ værge Landet mod a Han havde sil nihotd i York og var efte. de e,

K g, i Northumbenand. [Munch, I. S i *30). Thorkel der, M.,. havde vær* l,t

, .den han kom i Knuts Tje. Desuden havde mange Vikinger alkrede ti G Hjem ,

l

- .land i ret dem indrammet, foi l de kunde bosætte ag der. og 878 maatte
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.'i
antaget, behøvet at være didbragt af Vikinger, men at de eftet < »mstændighedeme har gjort lige god Tjeneste i Ångelsaxernc
som Vikingernes Hænder. De Kidre MisforstMds« om Vikingesvatrdeoes nordiske Oprindelse skyldes tydeligvis forskjellige

forudfattede Meninger, der igjen har han sin Gmnd i manglende Sammenligningsroateriale, hvorved Vaabenformemes mulige

Alderaforskjel ikke er kommen i tilstrækkelig Betragtning Begge Parter baade Angdaaxer og Vikinger har tydeligvis kjæmpe*
med lige Vaaben. Men da Jernindustrien i Oldtiden saaledes som foran vist, hverken hos Mordboer eller Angelsaxer havde
naaet den til Sværdtilvirkningen nødvendige Heide" var der hverken for det ene eller det andet af disse Folk nogen Anledning
til i Svurrdformen al give Udtryk for nogen national Eiendommelighed-

De var ligesom A varerne, Chazartrne ag Russerne i Clsteuropa henviste til at hente andetstedsfra, hvad deres egen

Smeddkuiist ikke magtede at yde. Under Vikingetidens lange Kampe var imidlertid naturligvis Vaaben en vigtig Del af Ha
boget, og forsaavidt kan man være sikker paa, at mangfoldige af disse Sværd har været i Angelsaxerluender, forinden de kom
i \ ikingehændt-r og omvendt, men anden Berettigelse har de neppe heller havt til at kaldes enten angelsaxiske eller nordiske.

Den samme Iagttagelse, der var Grundlaget for Læren om Vikingesværdenes fælles nordi*k<- Oprindelse: Sandsynligheden af

en fælles Oprindelse i Overensstemmelse med deres umiskjendelige Slægtskab i alle de Lande, hvor Vikingerne liatrjede, har

fremdeles sin Rigtighed, kun Udgangspunktet maa røges andetsteds. Det nærmere Kjendskab til Oldtidens Jernindustri paa

den ene Side, Ihn Fozzlans og Ulfberht* skriftlige Vidnesbyrd paa den anden, umuliggjør at man kenger inden Nordens

Grændser kan søge Vikingesværdenes fælles Fædreland. Man kan ikke længer i dem se »nordiskes Kunstarbeider. endnu mindre

Beviser paa de nordiske Krigeres Dygtighed ogsaa i Fredens [drætter«, thi t ved Vikingetogene kan disse Vaaben vasre

komne i Vikingernes Besiddet! g som Krigsbytte ere de a( Vikingerne bragte tit Norden, hvor Valhaltatroen og Gravskikke

isaei i rske Fylker hat vasret den ligefremme Aarsag til, at saavidt mange af. disse ejendommelige Vaaben ere blevne bcvan

lige til mii Tid, Dette Krigsbytte er som foran udviklet kun undtagelsesvis hentet i Austcrvcgsførden, men maa fordetmeste vsere

hjembragt fra Vest,, og da Angelsaxerne aldrig var Vaabensmede. maa Vikingernes fælles Kilde tydeligvi- viere al inden

I rankerrigets Grændser. Her havde Sværdsme<Iningen gamle Aner og tog i Karolingertiden et mægtigt Opsving. Samtidige

Optegnelser ved at berette om en storartet Vaabenexport mod Øst nedad Donau, som Regjeringen forgjæves søgte at hindre

og forbyde. De kejserlige Vaabenværkstodler forsynede naturligvis ogsaa Rigets Provinser mod Nord og Vest, men k nu

derved paa samme Maade til ogsaa paa denne Kant at give Naboer og indbrydende Fiemki dfl Vaaben i Hænde, hvorunder

Vesteuropas Folk i Vikingetiden saa haardt kom til at lide.

Desværre er vort Kjendskab til det angelsaxiske Forsvårsvæsen meget ufukistændigt. Indtil Alfreds Dage var der

neppe noget stadijft tjenestegørende Troppekorps. Brød Fjenden icid i Landet, lod na-rmeste Ealdorman udgaa Ledinpopraab

i g maattc ved egen Hjælp se til at værge sig og sit Landskab, altsaa omtrent som hos os, dengang Kveldulf negtede at følge

l
>l
»budet, saalsnge Fienden ikke var kommen indenfor hans Fylkes Grændser.

Yderst mærkelig er den Omstændighed, at hverken Angelsaxer eller Franker var i Besiddelse af nogen FJaade til

Kysternes Forsvar. Angreb fra Søsiden var noget uhart og utænkeligt, hvorfor ogsaa Alcuin, i Forskraskkelse over Viktngerm

forste Plyndringer skriver ikke troede vi ei saadant Tog muligt. Men formedelst vare Syndet frygter jeg Hedningerne, som i

tidligere Dage ikke har forsøgt at besejle vort Hav ug plyndre vort Havs Kyster (Storm, Kritiske Bidrag i> og *2).

Foran er meddelt d«- engelske Oddgranskeres væsentlig paa Keglerne for Herioten bygged'. Anskuelse, at det oprin-

delig kun var Adelen (die ECtinigSthåne, Lapp., S. 571) som tjente tilhest,
1 g rørte Sværd, medens Skjold og Spyd var é n

almindelige Krigers sædvanuge Værge. Efi Form er Vikingesværdene tydeligvis ogsaa nærmest bestemte for Ryttere,

hvorfor de vistnok maa have faldt noget tunge og dertil lidt ubekvemme i Haanden paa Fodfolk.

Derved forklare- maaske i nogen Grad den paafaldende Omstændighed, at Vikingerne i Udlandet jævnlig gjør Rytter-

tjeneste. Herhjemme var Landeværnet indtil Unionstiden saagodtsom udelukkende beregnet paa Søforsvar og Søkrig, men alle-

rede 1 803 I irtælies om den store Vikingehær, der kom fra Boulogne til Fngland, efter 1 flere Aar at have haerjel i Frankrig, at

den forte Heste med sig paa 2JO Skibe (Munch, 1, S, 651). Ti A:ir ifurveien angreb Køng Ludvig af Frankrig (Ludvig III.

en rovende Vikingeskare ved SailCOUrt-en-Vimcu eller Nibats, mellem Abbeville og Ku, »Vikingerne var alle beredne men blev

goe. Grca Aar 1000 skulde Nordmændene i Dublin hjælpe Kong Brian Horoimbhe, men paa Veien ilede Nordmændene-,

Rytteri i Porveien f-ir at plyndre og blev tilintetgjorte til sidste Mand [Munch, II, S, 20?

Da Kong Knud kom tilbage og havde underkastet -. - Wi •-:•,, blev Haren forsynet med Heste *itecnstrup, III. -. -

Thingmannaliden fulgte Kongen og Ha-ren tilhest ligesom Væringerne i Bysants, I Snorres Beskrivelse al Slaget ved

Stanf.irdbndge omtales Thingmannaliden som fortrinlig ovet i Rytterfægtning, medens dette tappre Korps 1 sin sidste Kamp ved

Hastings -steg af Hestene og stillede sig i tæl tiltet Slagorden (Aflfb. l8?S. * »M ligesom Ang< ixerae der efter Sædvane

var tilfods, med Ux 1 Haanden ug Skjold ved Skjold, dannede en uigjennemtraengelig Masse (Malm. Lib. ID).

Ogsaa blandt Angelsaxerne sees forresten det tvæeggede Sværd at være kommet mere almindelig i Brug 1 Vikinge-

tidens Aarluiudreder, uagtet det fremdeles var mod deres Sædvane (contra morem at de kj-empede tilhest. Paa BayeuxUpetet ere
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begge Hære forsynede med samme Slags Sværd, men i Slaget sees kun de normanniske Ryttere at gjore Brug af dette Vaaben.

Efter sin Seief sorgede disse imidlertid snart for, at Rytteriet blev en selvstændig Del af Hæren i Ku glan il, men ar Angel-

saxerne, der saalænge de var sine egne Herrer, afgjort foretrak at kjæmpe tilfods, dog niaatte hjælpe sig med Sværd, der

nærmest var beregnet for Rytteri, beviser bedst, hvor lidet de selv raadede for Sværdformen, og at tie ligesom Vikingerne

maatte hjælpe sig med de Sværd som var at fao, selv om de ikke netop var afpassede for deres Kampmaade. Nogen udtryk-

kelig Erkjendelse af eller Udtalelse om, at Angelsaxerne i Oldtiden hentede største Parten af sine Sværd udenlands fra, fore-

kommer neppe i de samtidige Kilder, Denne Omstændighed kan imidlertid ikke tillægges større Betydning end f. Ex. de

islandske Kildeskrifters tilsvarende Taushed om, hvorfra Nordmændene og de andre Vikinger fik sine. Ligetil langt ned i Middel-

alderen synes Englands Jernindustri at have staaet meget tilbage (Bech, S. 831), Fra 1321 forekommer en betegnende Medde-

lelse om, at Edvard II sendte en Smed til Paris for at lære, hvorledes man arbcidede Slagsværd og ved en Udrustning i 1386

b1e\ Sværd anskaffet fra Bordeaux. 1

) Fra det Xlllde Aarhundrede haves sikkre Oplysninger om Udførsel al' Vaaben og Staal

fra Tyskland til England (Bech, S. 831—848). Over Kanalen har vel tierfor ogsaa de ældre Slægter været tvungne til at suge

alle saadanne Vaaben, som den indenlandske Jernindustri ikke kunde levere, og da forst og fremst de tvæeggede Sværd, der

stillede størst Fordringer saavel til Materialet som til Klingesmedens Dygtighed.

De gjenlagne Forbud, som Karl den Store og hans Efterfølgere lod udgaa mod Salg af Vaaben ti! Rigets Fieude r,

er tydelige Bevis for, at de frankiske Vaabensmede dengang maa have været Nabofolkenes overlegne. Men med Angelsaxerne

havde Frankerriget ingen krigerske Forviklinger. Mercien, Northumberland og Wes.;ex var Frankernes Venner og Forbunds-

fæller l.I.appenberg, I, S. 2-0}. Kong I Ifla stod i venskabeligt Forhold til Karl, de udvexlede Gaver og afslutte i..- en Ilandets-

traktat, der sandsynligvis har letu-t Angelsaxernes Vaabenforsyning. og om Kong Kgberht, der kort efter Offas Dod besteg den

vestsaxiske Trone, vides, at ban endog i flere Aar havde opholdt sig hos Keiser Karl og deltaget i hans Krige. Han kjendte

altsaa af egen Erfaring baade den frankiske Krigskunst og Frankernes Vaabenudrustning, og da han ligesom Ofla i meget tog

Frankerne til Forbillede, er der al Grund til at tro, at han efter Evne har søgt at forbedre sine Angelsaxeres Bevæbning efter

frankisk Monster, især da det ikke manglede ham paa Anledning til Krig. Og naar hans egne Landsmænd ikke magtede at

levere de til Hærens Udrustning mere kunstfærdige Vaaben, som for Exempel godt- Sværd, er der ingen Grund til at tro, at

der fra Frankerhoffets Side blev lagt Hindringer iveien for at de angelsaxtske Adelsmænd mod gode Ord *)g Betaling kunde

forsyne sig af Frankernes Overflødighed,

Under disse Omstændigheder bliver det let forklarligt, at samtidige Miniaturer og Tegninger ingen Forskjel viser

mellem ('rankernes og Angelsaxernes Sværd, at der paa Tapetet fra Bayeux ikke mærkes mindste Forsøg paa at gjøre en

saadan Forskiel gjældende, samt at Vikingesværdene viser en giennemgaaende \ overensstemmelse, enten de lindes søndenfor ellet

nordenfor Kanalen, paa Ruslands Sletter eller 1 Norges ! iale.

Ligesaa betydningsfulde som Vikingetogene i sii Følger blev for Englands Befolkning, ligesaa dybt kom Indtrykkene

fra Vikingetiden til at læste sig i Befolkningens Erindring. Som et Udslag heraf har man paa de britiske Øer gjennemgaaende

været altfor tilbøtelig til at henføre Fund og Mindesmærker til de nordiske Vikinger, og til at sætte Vikingernes Navn i Forbin-

delse med Oldtidsminder, der ved nærmere Granskning har vist sig l1 ti hi re helt andre Tider og Begivenheder. Af de i

England fundne Vikingesværd er saaledes neppe et eneste fra Gravhauge eller Begravelser, de fleste ere fundne tilfældig og

enkeltvis i Flodlejer, hvor de i sin Tid maa være tabte. Synlige Mindesmærker fra Vikingernes Ophold i England ere over-

maade sjeldne, ligefrem af den Aarsag, at Vikingerne hverken inden- eller udenlands har efterladt sig stort andre Mm k -mærker

end deres Grave, og saaledes som foran nævnt havde Danskerne, der i England udøvede overvejende Indflydelse, allerede længe

for Vikingetiden saagodt som ganske ophørt med »hædrende Gravhauger«.

Mærkværdige, næsten enestaaende Undtagelser, ere Gorms og hans Dronning Thyras berømte Gravhauger, der ved sin

Plads nær Danmarks gamle Grændse mod Syd ikke udel »rund ere tolkede som Hedenskabets Protest mod *k-n fra Tyskland

fremtrængende Kristendom.

1 Almindelighed har Danskerne paa denne Tid. skjønt endnu væsentlig Hedninger, fulgt omtrent samme Begravelses-

maade, som dengang var almindelig blandt de Kristne i Tyskland og Vesteuropa For paa bedste Maade at imødekomme

Hibelens Ord: til Jord skal du atter blive, var det i den ældre kristne Kirke ligesom tildels endnu i Italien almindelig Skik, at

Ligene blev sænkede i Graven kun indhyllede i et Klæde (Lindeli, Likbranningen, S. |[( Men selv
1
.Wthumberland. »hvor

Danerne 1 lang Tid var trælbundne under Nordmændene, under Hedningernes Baand og Lænker ere Vikingegrave næsten

ukjendte og derfor Vikingefund sjeldne, Egils Saga ved at berette, at da Thorolf Skallagrimsson var falden i Nordengland 926,

grov hans Broder Egil en Grav og satte ham den med Vaaben og Klæder, stak en Guldring paa hans Finger og tog Afsked.

Derpaa lagdes Stene omkring og Jord over, altsaa fuldstændig Udrustning for Valhalsfærden, men uden Hatlg [Egils Saga, Cap. 5 O.

1 L»e goJe S*i*f<l tn BotÅeiox n*-vts« jcrolig i Jchan PfoiravU Kr^mltc.
<l'd8 . Anmi
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tjlddS "" l d™ ™*^ Dd * *—* — Vi »g* Nordmændene i Irland S,
dTk H Y ^m ,

'

JCVn Fwbi,,dd8e med **«*—* h^p af disse Forbindelser viste sig bedst id*a huanjnak., Modstad som Norges sydvestlige Fylker kunde gj.re mod Harald Kaariagres El biplaner: vestenfra ,
,Ham kom ,, ,„, Hjælpetropper, der haute faret viden om i Viking, og som derfor kunde deltage i det afgørende Slag

i Havrsfjord vel rustede med vesterlandske Spyd og med valske Svæ

. .

Uim *" ***" ^le hj^m &- de britiske Øer var aMsaa deres Sværd fra Valland. Havde Irerne eller
Angelsaxerne varet Kiingesmede. vilde vd Sværdene være nævnte efter dem. og Hornklov,, Digt har derfor so.n.aM ri
Betydning, som det indirekte udtaler at Sværdene u

fi«a i England og Irland dengang var indførte fra Frankrig
Sammenholde, hermed Iba-Foalans Vidnesbyrd: at Russernes Sværd ere affrank.sk Arbeide. fremgaar det altsaa

I hvorhen litiske F rhold ti I de forskjelge 1 »der vendte Vikingerne* I
i pmærk,omhed, var det væsentlig det samme S

Sværd, som de overalt kom til at gjete tiekjendtskab med- Hornktoves valske, Ibn-FoKlans frankiske Sværd, enten du irog
i \iking ellei Austerveg.

S 1 u t n i ii g.

Hvad vi ovenfor li, firet om den nordisk'. Smedekunst taler ubetinget i samme Retning, som en grundig og nøi-

' Granskning ,
:
K deskrilterne har drevet os paa støttet paa de nu foretagne og vidtløftige Undersøgelser af

dc
' Muse< m* opbevai

[
iraaben Éra Ind- og Udlandet Vi se disse Slutninger uigjendrivelig bekræftet ved Karl den

Stores Forbud, og ved Bestemmelserne i det påstensiske Ivdikt

Hvad Vikingerne i Vi I lens første Del væsentlig ma te, det var Vaaben; følgelig blev Erobring af Vaaben
et al de vigtigste Maal foi deres Bestræbelse* •

'. ta en deres fornemste Bytti i Cids ne og Fangerne maatte tjene

i at forskaffe saadanne. Forsi efter at Vikingerne paa det frankiske Riges nordlige Havne og Kyster havde sikkret Sværd
og anden Udrustning n dette nok blev Tilfæl le med Byen Dorestad's aarvisse Udplyndring, drog de videre mu.l Vest eller

til de britiske Der.

I Vestervikinj; som i Østerfærd var del l Jværd som paa den Tid afgjorde Seiren

Man har undret sig over hvoi s I man i de x Grave paatraf Vikingebytte. Faktum vil nu tvertim.

it ethvert Vaaben [Øren undtagen, hvert Redskab al nogen Kunst er af fremmed Opi. . ..ilde

ikke endqgsaa alle skaail nder dei ved sin hele viw en iaa stor Overensstemmels« med
frankiske Vaaben, em 1 mmen med andre Former, der har været anseet som betegnende for Vikingetidens »nordiske

Kultur« .
g .ii være Laa - uden al Forbind) ..-.. Arbeide eller nordisk Aand? 1

)

Spa kan dei være Grund til at , at de ikke ganske faa Arbeide r i Kmail : ..: og til ledsage Gravfundene

fra Vikingetiden, utt nt tyde paa Gravg nlandske Oprindelse, da der ingensomhclst Berettigelse er til at betr;

se I i som hjemmeta 1 ialt Arbeide

-

f i

Tillæg om Værkstedernes Stedsbestemmels

Det turd' et Tillæg til foregaaende Undei e Udgiveren tilladt at samle paa et Sted hvad man ved

eller kan gjætte sig ni angaaende Vtkin •

! andre Ord, om Værkstedernes Geogn

Saa angeli rbcrht ' kun synes, er der ikke Grund til at søge dets Eiei udenfi i

Frankemget. Navneførmerne med tlngeb tyde . og nærmest dets. østre Del, ved Rhinen. Man kunde

I ' tro, at der har vårret l Sværdlande indenfor Frankerrigel g ligesom
i rskjeliige Strømme.

Ulfberht-K ae tur. le nærmest være kny" ;.: Vestfrankfige. Munch ,H. S- 229) siger udtrykkelig at der

med * Valland* I stfraakrigi Tanken (alder først og fremmest paa Bayeux. H w for »littus saxonicum*

uiiin t. nJrt»#£c Uftmld
'
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Hang, hvorfra ogsaa vides, at sammen med Sværdet

Fig. 1.
|

1 a* Sværdel i */,.

Haugfundet Sværd I 1 h. Den røverste Del ;*f Klingen incd Indskrift,

fra Vad i Etnc.%
(

1 c. Indlagte Mærker paa Klingens anden Side.

Søndhordland.
|

1 <L Tværsnit af Klingen nær lljalu-t. Vi*

B. M, No. 961, l 1 c- Stykke af Hjaltcts Indside »/,.

Tvæegget Sværd med femtunget Knap oK rette fint formede Hjalt. Disse or Knappen ere dækkede med tyndt

Sølvbelæg, hvori er udridset slyngede Bundornamcriitt-r. Indrdyalu-t er ua langt. Knappens Ornamenter ere utydelige, men

mellem Tungerne er smate Tværbaam! af Messing. Cfr. Montdius 506. *«-« Ur-n vM Roden
Af Klineen, der har været forsætlig knækket, er nu kun det øverste Stykke bevaret. Den ero.CbS "^JJ"™

og bar liavt el tyndt Overtag af Staal over en indre Kjærne af traaddannet Jern. I I Julranden er F* <^ ™^
iBfberh^Navnet med Imtialkors og paa den anden et 8-taiformet Orrøtnent med en ret Tværstrcg foran moiI en Hiignena

Figur foran og efter.

Fundet ca, 1 tf25 (Fumlomst.Yndighederne ubekjendt) i en

indkom følgende Gjenatande:
Et Øxeblad (tabt).

Pilespidser af Jern,

Brudstykke af en Sfcjoldbiih-,

Et stort Knivblad,

I pc Bidselmundbid,
Beskadiget Stigbøile.

En knækket Spore.

Brudstykke af en spydformet Vaevske,

Skrinbeslag,

Brudstykker af en (VagStensj urne.

Oldsagerne viser alle Mærker efter Braad og forsætlig Ødelæggelse.

Fig, 2-

(N. Ponl. 361)

a,

i*,

c.

d.

Sværdet 1 yr
Indskrift paa Klingens ene Side. %.

Indlagte Mærker paa Klingens anden Side.

Tværsnit af Klingen nas* Hjaltet Vi- _ A , Jw
Hjilt der ligesom den afru.uk,> Knap har varet prydet med tatnflet Broncebetag.

'/*

Dens Rredde ved Roden er 0.062.

I

Haugfundet Sværd
fra Sund alen i Dale S„ Ytre

Holmedals Prstfi-, Søndrjord
B. M. No. 2944.

Tvasegget Sværd med rette

Klingen, noget Set, er nu 0.693 >anff.
idel Odder, er forsaeUig afhugget

gft FP&S&iton« indlagt „,« Irtolkor*. paa den anden to liggende Kor, mellem rclte

Tv^baand ferj » .vad foran og y^Kors^ ^ & ^ nu^^^
SvÆSSr .£ «* Overensstemmelse med forannævnte, men er kraftig«*

Et Oxeblad,
. 6 ...

(Se Aarsb. 1874, S. 84).

Sværdet i %
Indskrift paa Klingens ene Side. '/,.

Indlagt Mærke paa Klingens anden Side.

Tværsnit af Klingen nær Hjaltet. Vi
et 0.26 langt stykke nærmest l^jrjltodft

Ull

er brudt oc ufuldstændig, idet kun —b
t ,-iA-.- i*vn

riflede. Yderhjaltel er 0.063 langt, Indiehjaltet al. te«toml\****££%
Sølvbelægget er iwtaJB* «ncltet ved L-gbaalejJ«^"» P?*IVILCL ¥t« -"$> -- - — ~ " i

Grebtangen er kraftig. Knappen er tabt.

anden et Rudeoniamesrt med fire rette Tvær-

Brudstykke af en Skjoldbule.

Fig. 3-
I

*
J*

Haugfundet Sværd I 3 &-

fra Éid i Nord fjord, S c.

B. M. No. 3149- ,V * *
_ j> t Sva-rd, hvia Kis

HiaLteoe rr ri tie <>e paa alle Sider fint

I :
,jri i en udjævne« Ruodhaug ^mnu-n med

Et tvæeggct ufuldstændig! sværd,

Spydspkfe med riflet SkafUwlder,

l

'

', :<v.-i :..

En Tvært n,

To Hor

En Ambolt,

En H ammer.

En Tang-

£?K3 *<& M UB *. Mrt. «to ta«, B«ka I* to (A-b. ,8,6. S. W).

*.

streger

De fleste Oldsager i

Fig. 4,

Haugfundet Sværd
fra Visnæs i Stryn,

Nordfjord.

B. M, No. 1483.

Tvieeg^'.'t

Bredde
0,098.
Yderhjaltct. alt dikket

t

4

4

a.

b.

c

Sværdet i % Odden forsætlig afhugget.

Indskrift paa Klingens ene Side. Vj-

Indlaet Mærke paa Klingens anden Side. Vi

crd- Klingen er eet. roe« Spidsen fo««Ui| afhu, Dens.^jS^S^^h^m
0.0,.. IlpUene ere rette.

?
ed Sjor af n.et Me^bj^ ^r^ppen^ res,£. ^^^d^ S-J «

Indrehjaltet er kort med spids-ovalt i vær.mi. V a r ,j,lut hdt I..rtcr t
tV$h^hu ,_. r ,.|,iæV . idet flere regn ere

for ^ „,. g ! I V tjT STh».M^ . r,, , , ^ .— *- •*

Et enegget Sværd.

En Spydspids,

En S-gd* .

En Vægstens SkaaJ med Jernhank-

5e Nicobyscn, Hæsfce Forf.. S. 49»i Lora^ge. Bergens Mu&cum, S- 18«.

a
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J a. Den overne Dd af Klingen med Indskrift.

1 i. Klagens anden Side med indlagt Mærke,

1 e. T.ærvut af Klingen. '
i

-

I

- --

Øvawd fundet paa Thoesttwet
i Hadram ved Laurok,
»aod*ynligv» i Haag.

B. M. No. 882.

Æegget Sværdkknge med afbrudt nøgen Tange og forsætlig afhugget Od.

Største Bredde 0054. Knagens Kjærne er al iraadformet Jern, dækket med et jævn: tielæg af Jern dier Staal.

Eggcne ere særskilt tilsvatsede.

fbernt-Mærket* Tegn ere indlagte med stor Xoiagtighed tran 09tt li len. De indlagte Stykker

ma?»*g lettet Masse, lo n I Radteaonagea viser smaa lobbeJte HaMoredse Ians dk Yderkanter. Ornamentet paa Bagsi len

er et liggende Kors 1 en Firkant med 4 rette Tværstreger foran og tre bag. Ogsaa disse Id .ager 1 uoe blags

soen 1 Bogstav-tegnene men mere medtagne og mindre noiagtif

ndet : rammen med en Jernox.

201 og L. B.

^anngssal. Yngungestarnmens H .edsæde paa \ i. og paa Ottars T igtig Handelsplads.

Senere flyttedes - Ol Sæbeimr

Haugfundet Svasrd fra * «• Den c Del af Klingen mr krift.

Héllebutt i Viks S Indre Mærke indlagt paa Klingens anden Side. '.».

Holmedal, Ssndfjt 2 t gen nær I

B. M- No 1 \

*egget i med rette Hja^t K . engde Jiget ved Oddt a Knappen mangler,

ngen bred . n og aftagende mt tden. Indrehj .alt 1\

n det kor edere \ ret prydet med et tætrinVt Broncebrlæg. Tang« iftig.

Aktanden larlrai begge Halt 01 NIndmaden n|iham 0.14 fra Odden, der køber spidsere end sædvanligt. I Hulranden

paa d- Klingen nær H net med lnitialkors og paa den and. et mdet Oi

^rbaand r Dobbeltrammen. De indlagte TV at have I* Jern.

wlct di fortærede, Muledes at Tra rdybede,

ufen . Ugger ved erste Ende af Vigsvandet 1 efl hoi Fjelddal.

nea med t var nedlag
..Je Hager paa Skaltholderen, men

blade,

ibule.

en Spore,

m
g«.

e har har ikke været lor ..lagte.

.

Haujfundet Sv«rd
Ira Holden 1 Hevne,

N.-Tdmørc lnd>k- Klingens ene bide. '/j.

B. M- No 2695

kdtet t. t Sværd med ret Indrehjalt. fundet l& ..
:•' D kei

samt en Spydspids med Længdedai: ae Jern r laa Lag af Kul og br Ben, men
etng ødelagt goingen.

I den ene Midtrar

et mt .p paa eg.

L B. 190).

Fig. 4.

HiUglUnti-ct SVM u

fim Ba'-e i BalMtrand*
Prdtsic^atid i Sogn.

B. M No. 946.

m Laaghaug. i ang o^ bred, - en anden stør Haug kaldet Baktershaug. i

utningen af ITfberht-!' t.

.aa en SkjoJdbule. et Hugjera. I Længer, i o J Jammer og en
J>

Fig. s-

BfSBC Og 01

4 i med Ind Vi*

Haugfoød«t
fté. &mur\ 1 Graivto, indlagt paa Kling

B. M. No. 3460.

rt og kraingt Vikmgr*v<erd nv ^<gg«* Klinge og spi p, der ligeså værei belagt
med fint nArt UrtaL ert^aKet har samme Længde som Knappen, er skyttelformet og n
men rt lidt langer

ifeo er r*«get bmet og forsatiagea knarkkeL Tangen er biuet og a aaaledes, al Kna; |jaa skraa.
M>Jtrafkirn fortuctter et Stykke opover Tangen MelalbeLtgget er de por af Damas.

agrw Lngde
mmen mrd en Jeranpg og en stor

jrundlaggniaig. S. 1 34 — »et

*foåå*åe wåmom iska Fomsaker« og fundet i Grav lor Ladogasøen.





'' l ''" ^''^glt Knap
i

Pi«. U
Svaerdknap funden i Jorden paa
Sandbo i Vaage, Gudbrandsdaten.

B. M. Ho. 1564,

u 1

lifi« d« paa Ur
?R,lL

l " ofo™«MB Meno' Hoved ag H paaMdende

v 1, »E« >f HMackeSnm Si JZLl 1
1 rf dent 1

iiter der liE nCr Valkhuder med Bndre omgivende Ornamenter. — Ditte .Vriknodcf' 1 > dem
*'"' •lU^uel »f 10de AarhunrUede.

*lv mellem Tungerne

U B- M,, S. 131

Fig. a.

Sværd fundet i Vinn paa Liitcr.
Fund gm»tYndighederne ubekjendt.

Slav. M. No. 10 ai.

**. Sv.rtdci i

% 1 ,.W&" l>« K"»PP«> «eel na i.

»ide.
J.1

Den

er fot irudl og beskadiget i

urer S H™v Wl ffi UV n LHoi er del aom synger ora H*t*1 per

Ked d« bcga-,

og (mm
I EunUkc Staal

med Tr*)c fra t)»lcn.

Pas det en
og gyldn.

>eer, at 1 1 ara i ler.

og som, ocn Slagel

ide
med fagre Rand
sølvsmykkede Sverd

Kirnjer

Ane Kelter

°£ udgravne Hjelme
ked..

M).

Hafr%ij* icr

- -Ile

og med hvide S

Vaabcn fra

og id.

KaiaU>g 1 SSi

Længde 0.075.

Fi*> 3-

Sværd fra Åker i Vang, Hedemarken,
•andaynligvis haugfundet.

Univ. No. 4690.

iltets 1
:

;

3.

and«-' Hjalti

Sværd fra Skar&ten i Olden,
Ann ex 1i3 Indviken* Nordfjord,

tandøynl-gvi* haugfundet,

B> M. 3993*
rd fundet

Ind- en* anden

-kc pai Side nt Klingen b fhuggei, ind" *& den

af Form som . d-e har S! te af K
Fig- 4- 4. rdel i \,

4 14 t af Klingen J

d 6. ]
!

•J i .agt Marrke ]>a*

I heil, D

dog uij C"c f

end Klingen, der ved Roden rouler 0062. De«

0.022. Afstanden mellem begge Hjftll er paafa!

og to trørgaaende Mctahraade. Knapt ..

I
. adlagt la etvmkld u nver Am I

er, en t

af et ubcatent Tegn. Re«« mangl 1 d«n anden S a og en k -levning - - IR

5 ir. Indlagte ;|
!

,! ret inauge

Fig* 5

Sv*id Fra Thorblu i Ulvik,

Hardinger. Cravfundei.

B. M- No, *799*

Et %totx og tun,

damaMTeredt K
I 1871 s^aa aaben Mark, ca. j

;
er.

L IC M S. 1$""

Fig. 6. I

Haugfundet Sva-rd fra Moklebu&t 1 6.

i Eid, Nordfjord.

B. M- Ko. 1737-

l
. inge O.80 Inng mc

Kur.. .minen 1

I. 11. M .

ule «£ en S« — »«mi K«J

i

li.tr
I

att l I VeipUaa -
i kort M« '

' '"

-3000.

s

en

-

I'..,

fhjaltei

Fij- 7-

Haugfundel Svsrrd fra Br*kke

i Hoprcktiad. Vik i Sojn.

B. M. No. iao4- I

vM -
' med 073 l*nc Klinge, o.ob

loge.^
har udvinjedc »k»|»«

an er »f Lxncdcdjnii>, ligesom p" de *»•

Mit. ««mi i e« eneggrl og lo »ndrt »

l gbaa i '

digede.

Fig. 6, I

Svierd fn Hedemarken-
Univ. No. 1ST' l

. „ ,.,
Kling«, o.63 l«fi. *«* eftjgeftd*,

den åndes - « Mo-
5°4i»

lodlt ie P» HWtei ete af kobber, vkke af

Koden.
" Z

eoc S ut i( en L
, ,, , , n 1

ligclcd. ' ^<»««f- He! Ved ,,: '

l i »aau Odd, iiuggei-

• 1 >.g et Bi id, alli

I'*

j

løéslo

TuleUg rfkfef li " '"e si<Sc
-

indli; '

!l r,,kc!t,
'
'"" byP ""

n.pper af B" ' fwijyldl 1

J' T^-Ti'Serg med fem.unget K«P- b»dt ved Ta^geroden. og mt«3 ften
:

Ulfberht. t

Fig. 9^ o
Haugfundet Svird fra Snarlum

i Bind, Chri»ti*n« AmL

Har j»a* den ene

g. lo.

Haugfundet Svarrd fra Farmen

i Vang, Hedemarketi. Lorangea

Saml. i Frcdrikahald No. 3

med ?**&

d

Snerdet i onauent l-

9 V** K

paaM»T^ ^ p« Unfuce° "

70 n.

i

-del i cnattent w

indlagt paa K: »*» >iJ r onrt,eW >'

i samm I
H fa*W IndfAJtltaL

"

. **« k*i;-^n pr ved HtaJtet O-Oé^ bred.

turdl HD den I

Agt

iaalr
Laget O.»o n f r ved Hjaliet OJO65 bred.

Ldiflg af Mcmder. kunelegn (
;

; ^ latinske Boggaver;
let mwler 'W »-! . ?.jt "'

d

«, e„ keJ' i

raa&>j?« tiSLS;

:

J-uodeJ ^mnieo mtd ei l*« fcnrtfeMl«.

tilbage, til H b»defoniiei RerUkab.

„bekicndle lerrjredsk* 1
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Haugfundel Sværd fra

Langve i lndvikcn, Noi
B, M* No. 3315- '
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Fi<- i.

Hautfundd 5v*rd fr* Hollevik

t Clopptn, NordQord.

B. M. No. u8S-

I

i-

/ .. 1V*T*nit mf Klingen i fuM M.*ri'-

Oig b.fa

»g«, HB J.rekl«: Bc«. om v
I

ra *

k»:
V,ne«byt«e .-

r
fl4 jodenen, of AMnhtnUuag li?«

neJUg! pdH.11«

T«, "J^,v !j0BUlel .. p4IUg..
r

-'' "

tlll tinod vuer km med DMiiKMhB

• -«—* '

",Jt *eb*e '

1870 itirtmtn

gc u£ fcffcagl

En - ««d *fl l!

Tre OxcbU>lr

g

. B. .1

Fifc. 3

Hiufifundtt Svxrd fra Hodne

I Myktng, Armt* til L>ndaa».

Nordhordland.

1

i
-

1

Ea

. Hun
Ea Tfti

udUwW« »hd.

! 166.

F*. i- I

pu Vot. I i - «" d* .»i«««dt Whp » 'u,d St««lH.

B, JvL No, 173*-
, .,,.,., R,-.ditvkkct tf Kliticeo fomcUicca be»k*diget v*d *t

Et ttte«rl S»wd ai*d rf1wi *S ^r
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Swdet

|
i Ønme I

*: '
- ' - -* \

-jA, Mord/jord.

B. M. Ho. i*v-

'»» med fcr»t*g bnrfe <fama*:
1*4$ saomen med en Spydipidi, en Oxe og t

i Ud Seomefae og dens ujl

Kfage og rene. rafede. metalbdagte f$*. Odden
- - —

:".

u -- -

tykke af JC*>. *j Størrelse.

Haqgfapde* Sværd fra

Tafjord s Norddalen,

Sendrrwre.

M. No. 2$t8.

*«» bnmifcøKt Svar [fc. damascerede KW,-

Ha.vpanea ;,' <,rebtangen og Knappen e,

* 3-

ret Sværd, fondet

P*a Thonthvet I Hedmm
ved Laurv

B. *L No. &,

-forrnet danu med I^gdedamas langs Eggene. rngenln,

W* 4-

Haugfundet Svart, fundet

paa Pr*itegaarfi ftn Befgen

1 Dale Sogn, ytre HMmedaJ,

SendQord.

•'•aeen ::*rebe.

/ ol

<c af Klingen i fuld Større

i ' >•

B. Ai. N

- kraft.ge aarefom
r i Da,nasset udvid«

K"
: **«« Skaft! hvori Metalnagler,

Klinkn

li. 1

-J J
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Fig t i.

Spyds pid* frj Kval« i vestre
SUdrr, rt.

Sandsynligvis haugfundei.
B. M. No. 3275* I

'

• - -
' . t I

, , , k ,

! n I

1

I

I

FiC . 2. I

I

Fig. 3-

I

Fig. 3- I

HwfifuDd.. 1* fra Bo
|

1 Yttfc Swyn. 1

B. M. No. 426S b.

Haugfurtden Spydspids fra Hm*
i Sicdn 1 Sogn.

B. M. No. W45-
1

Spydspid* fra ukjcndi Fiadeated.

B. M- No- 4303- ., ,„ m.riti 1. l ku

Fig. 6.

.ugfundcrt Spydspids fra

Sandeherred, J g i

Laurvigs A
B. IL No. B33.

Spydspids lunden 1 en Myr paa

Loen . Voaaev a Pr»»i*gj*ld,

B, HL No. 4275-
. nUli.s t r 0.12 Ung

00; i

„UerU
Pif. i.

H»u(fu.nd«n Spydipidi fra

HellcbuM i V*, Sendfjord.«£ ,' *•&*-"" ""1;"M;:;

r,d* I. 17* 1^ b v •*
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Fig i Haugfunden F Bryn paa Vos. B. Al. No 3967 8
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2 HaugfundY:. 1 1 immer fra Grof i V»k> So^n B. M No. 1080

Unbolt

1 Ffl (J

3 Haugfunden Smedetang med „Holder" fra Bryn paa Vos. B M Nj. 3987 u.li.
.

Pi Linden Ambolt ir, Btafheim i Kors, Annex til Gryten, Romsdakn B. M No. 7«?

I

Fig 5 Haugfunden Fil lf Grofsfundet Odden afbrudt B M. No. 1083

PSj Haugfunden Hammer af samme Fund. B M. No. 1081.

unden Klinkhammer af S imsfundet B M No. 77«
'

!

Haugfundet Afl BTO af Grofsfundet. B. M No l<

Haugfunden Ambolt af samme Fund. B M No 1079.
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